คำนำ
การจัดทาแผนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) เป็นการจัดทาขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนนนงานในดาานตาาง ของนนาวยงาน ภาควนชาและศูนย์วนจัยภายในคณะเกษตรศาสตร์
จากวนสั ยทัศน์ พันธกนจ วัฒนธรรม คาานน ย มและเจตนารมณ์ของคณะเกษตรศาสตร์ จะสะทาอนในาผูา บรนน าร
ทุกระดับ นัวนนาางาน ผูาปฏนบัตนงานและผูามีสาวนไดาสาวนเสีย ทั้งภายในและภายนอก ไดารับทราบจุดเนานของ
คณะเกษตรศาสตร์ โดยมุางนวังในาเกนดการทางานอยาางบูรณาการ มีทนศทางและมีความสอดคลาองกับปณนธาน
วนสัยทัศน์ พันธกนจและยุทธศาสตร์ของมนาวนทยาลัยเชียงในมา ตามแผนพัฒนาการศึกษามนาวนทยาลัยเชียงในมา
ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนในาคณะเกษตรศาสตร์และมนาวนทยาลัยเชียงในมา
พัฒนาไดาอยาางยั่งยืน
คณะเกษตรศาสตร์ไดาในาความสาคัญตาอการจัดทาแผนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 11
(พ.ศ. 2555 - 2559) โดยยึดถือเป็นภารกนจนลักสาคัญที่จะตาองเรางดาเนนนการ เพื่อในาการดาเนนนงานพัฒนา
กระบวนการวางแผนทุกดาานของคณะเกษตรศาสตร์ มีประสนทธนภาพ ประสนทธนผลและเป็นไปตามแนวทางที่
คณะกรรมการประเมนนคุณภาพการศึกษาไดาในาขาอเสนอแนะไวา ซึ่งแผนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ฉบับนี้ ไดาผาาน
ความเน็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 มนถุนายน
2555 และคณะฯ ไดาจัดสัมมนาเรื่อง “การแปลงแผนกลยุทธ์แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11
เป็นแผนปฏนบัตนการ (Action Plan) ระดับคณะ” เมื่อวันที่ 16 – 17 พฤศจนกายน 2555 นอกจากนี้ ไดารับ
ความเน็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบรนนารประจาคณะเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/ 2555
เมื่อวันที่ 21 พฤศจนกายน 2555 และไดารับความเน็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการประจาคณะ
เกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/ 2556 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 ซึ่งแผนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์
ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ฉบับนี้ ประกอบดาวย
สาวนที่ 1 ปณนธาน วนสัยทัศน์ พันธกนจและยุทธศาสตร์ของมนาวนทยาลัยเชียงในมา และวนสัยทัศน์
พันธกนจ วัฒนธรรม คาานนยมและเจตนารมณ์ของคณะเกษตรศาสตร์
สาวนที่ 2 การวนเคราะน์และทบทวนผลการดาเนนนการตามแผนพัฒนาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
มนาวนทยาลัยเชียงในมา ระยะที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554)
สา ว นที่ 3 แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาคณะเกษตรศาสตร์ มนาวน ท ยาลั ย เชี ย งในมา ระยะที่ 11
(พ.ศ. 2555 - 2559)

ในนามของคณะเกษตรศาสตร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการอานวยการประจาคณะ ผูาบรนนาร
คณาจารย์ นัวนนาางาน พนักงานเจาานนาาที่ นักศึกษาเกาาและปัจจุบัน และผูาที่มีสาวนเกี่ยวขาองทุกทาาน ที่มีสาวน
ในาขาอคนดเน็น และขาอเสนอแนะประกอบการจัดทาแผนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 2559) ในาสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์นวังเป็นอยาางยน่งวาา แผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 11 จะเป็น
แนวทางที่สาคัญในากับคณะเกษตรศาสตร์ นาไปจัดทาแผนปฏนบัตนงาน 5 ปี และแผนปฏนบัตนงานประจาปี อันจะ
เป็นแนวทางในการทาในาเกนดสัมฤทธนผลและขับเคลื่อนการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์สูาความเป็นเลนศในทุกดาาน
ตาอไป

(รองศาสตราจารย์ ธีระ วนสนทธน์พานนช)
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
4 มกราคม 2556
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ส่วนที่ 1 บทนา
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554) สิ้นสุดในเดือนกันยายน
2554 คณะเกษตรศาสตร์ได้ดาเนินการตามกรอบภายใต้แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยรวมทั้ง ภายใต้ “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยใช้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มาเป็นแนวทาง
ในการจัดทาแผนงานประจาปี ผ่านการถ่ายทอดยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์และแผนไปสู่ภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน
โดยใช้หลั กการบริห ารทรัพยากรวิเคราะห์ การวางแผนและความร่วมมือของบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ
รวมทั้ง ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการรวบรวมข้อมูลและการทางาน เพื่อขับเคลื่อนแผนให้
บรรลุสาเร็จตามวิสัยทัศน์ของคณะเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การจัดทาแผนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) คณะฯได้นากรอบ
แผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 มาเป็นต้นแบบดาเนินการ เพื่อให้ การจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาของคณะฯ มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนของมหาวิทยาลัย เพียงแต่ปรับและ
เพิ่มรายละเอียดในส่วนที่เป็นธรรมชาติหรือจุดเด่นของคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งกาหนดขั้นตอนการดาเนิน งาน
โดยการวิเคราะห์ และทบทวนผลการดาเนินงานตามแผนพัฒ นาการศึกษาคณะฯ ระยะที่ 10 ศึกษาและ
วิ เ คราะห์ ก รอบนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข องแผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ระดมความคิ ด เห็ น จากผู้ บ ริ ห าร
คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะ โดยใช้หลักการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก (SWOT Analysis) จนได้เป็นแผนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ
ที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ฉบับนี้

แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

1

1.1 ปณิ ธาน วิสัยทัศ น์ พัน ธกิจ และยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
ปณิธาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแห่ งแรกในส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐ
และเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนื อ ให้ เป็นศูนย์กลางทางวิช าการและวิช าชีพชั้นสู ง เพื่ออานวย
ประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม
มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ ตามหลักแห่งเสรี ภาพ
ทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์เผยแพร่ และการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พึงฝ๎กใฝุในการฝึกฝนตน เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น
ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตสานึกต่อสังคม
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนา มีความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล ใน
คุณภาพบัณฑิตที่เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติและมีการบริหารจัดการที่ดี
มีธรรมาภิบาลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง ที่มุ่งเน้น มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ
อันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยให้ความสาคัญและคานึงถึงความเสมอภาคในโอกาส
ทางการศึกษา ความมีเสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่ไปกับความมีคุณธรรม
2. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการทาวิจัยในลักษณะบูรณาการและสหวิทยาการ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศและสากล
3. นาความเชี่ยวชาญและศักยภาพของมหาวิทยาลัย ในการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมตาม
ความต้องการของชุมชน
4. ทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ภาคเหนือและของประเทศอย่างยั่งยืน
5. พัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิชาการในต่างประเทศภูมิภาค
อาเซียน เอเชียและนานาประเทศ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลและตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริง
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 6

พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพในระดับสากล
พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของท้องถิ่น ประเทศและสากล
พัฒนาการบริการวิชาการและการให้บริการบนฐานความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น
มุ่งทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนาและกลุ่ม ชาติพันธุ์
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย
พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรม ค่านิยมและเจตนารมณ์ของคณะเกษตรศาสตร์
วิสัยทัศน์
คณะเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรชั้นนาตาม
มาตรฐานสากล เป็นอันดับ 1 ของประเทศด้านการวิจัย ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ มีการบริหาร
จัดการที่ดี ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
พันธกิจ
ด้ า นการจั ด การศึกษา จั ดหลั กสู ตรการศึก ษาที่มุ่งเน้น ความเป็ น เลิ ศทางวิ ช าการตรงตามความ
ต้องการของตลาดและผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดีและเก่ง รู้จริงปฏิบัติได้ มีความเป็นสากลและเป็นผู้นา
ด้านการวิจัย วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อการเรียนการสอน และก่อให้เกิด
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ
ด้านการบริการวิชาการ ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยถ่ายทอดและขยายผลงานวิจัย ให้เกษตร
ชุมชน สังคม นาไปปรับใช้ประโยชน์ตรงตามความต้องการ
ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมล้านนา
ประเพณี ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร และสิ่งแวดล้อมในภาคเหนือ
ด้านการพัฒนาความเป็นสากล พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิชาการต่างประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน เอเชีย และมุ่งสู่ความเป็นสากล
ด้านการบริหารจัดการ พัฒนาระบบปริหารและการจัดการทุก ๆ ด้าน ภายใต้ระบบ มหาวิทยาลัยใน
กากับ ด้วยหลักธรรมาภิบาล และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
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วัฒนธรรมองค์กร: เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม
ค่านิยมองค์กร: เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ รับผิดชอบต่อสังคม
ธงนา (Flagships)
1. บัณฑิตเป็นคนดี มีทักษะ ความรู้ความสามารถ
2. มุ่งพัฒนาการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเชิงบูรณาการ
3. บูรณาการบริการวิชาการ / ความรู้ของคณะเกษตรศาสตร์สู่ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
4. นาศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล
5. นาคณะเกษตรศาสตร์สู่ความเป็นประชาคมอาเซียนและสากล
6. พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งในการในการบริหารเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยธรรมาภิบาล
เจตนารมณ์:
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เพื่อช่วยแก้ไขป๎ญหาด้านการเกษตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ประเทศชาติ
การเพิ่มผลผลิตด้านเกษตร การเพิ่มความมั่นคงทางอาหารและอาหารปลอดภัย ยกระดับ
ความเป็นอยู่ของประชากรทั้งในภาคเหนือและประเทศโดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
การเกษตร
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์และทบทวนผลการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาการศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระยะที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554)

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์และทบทวนผลการดาเนินการแผนพัฒนาการศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)
คณะเกษตรศาสตร์ ไ ด้ ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ มุ่ ง สู่ ก ารเป็ น สถาบั น การศึ ก ษาและวิ จั ย ทางด้ า น
วิทยาศาสตร์การเกษตรชั้นนาตามมาตรฐานสากล ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ มีการบริหารจัดการ
ที่ดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ระหว่างปี
พ.ศ. 2550 – 2554 คณะเกษตรศาสตร์กาหนดยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์/ แผน ขับเคลื่อนภายใต้กระบวนการหลัก
(Core Process) และกระบวนการสนับสนุน (Support Process) จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้บรรลุผล
สาเร็จตามวิสัยทัศน์แ ละเปูาหมาย โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ในการขับเคลื่อนภายในคณะเกษตรศาสตร์ เช่น
แนวทางประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ การประจ าปี การประเมิ น และติ ดตามผลการ
ดาเนินงานโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารงาน เป็นต้น
ส่วนป๎จจัยภายนอกที่เสริมการดาเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์เป็นไปตามข้อกาหนดของ
มหาวิทยาลัย โดยใช้แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และคารับรองผลการปฏิบัติงาน เป็ นตัวขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสะท้อนผลสาเร็จของคณะเกษตรศาสตร์ ในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 10 ประกอบ
ไปด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 19 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
คณะเกษตรศาสตร์มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีเปูาประสงค์ที่จะได้รับการ
จัดอัน ดับสถาบัน ชั้นนาด้านการเกษตรทั้งในประเทศ และในภูมิภาค ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเอเชีย
โดย QS.com Asian University Rankings 2011 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554) เมื่อเปรียบเทียบผล
การดาเนินงาน กับคู่ แข่งขันกับมหาวิทยาลัย ที่มีการเรียนการสอนด้านการเกษตร 2 สถาบันมีการจัดลาดับ
ไว้ดังนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับที่ 67 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อันดับที่ 114 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อั น ดั บ ที่ 120 และได้ ก าหนดกลยุ ท ธ์ ใ นยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานสากล ประกอบด้วย 8 กลยุทธ์ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 ขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศด้านวิชาการและงานวิจัย
คณะเกษตรศาสตร์ได้ เปิ ดสอนหลั กสูตรที่เป็นความต้องการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่ ม
น้าโขง (GMS) และประเทศกลุ่มภูมิภาคอาเซียนโดยคณะเกษตรศาสตร์มีหลักสูตรนานาชาติที่ลงนามร่วมกับ
ต่างประเทศ 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มแม่น้า
แบบบูรณาการ (Sustainable Agriculture and Integrated Watershed Management) ซึ่งเป็นหลักสูตร
ร่วม (Joint Degree Program) กับมหาวิทยาลัยโฮเฮนฮาย์ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นอกจากนี้ยัง
ได้ลงนามความร่วมมือในการจัดทาหลักสูตรร่วมแบบ Double Degree Program ร่วมกับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศญี่ปุนอีก 2 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยคากาว่า และมหาวิทยาลัยนิคาตะ ซึ่งขณะนี้กาลังอยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการพิจารณาร่างหลักสูตรดังกล่าว
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กลยุทธ์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม มีความรู้ ความสามารถในระดับ
สากล มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นาและ
ผู้ตามที่ดีของสังคมรู้จักการทางานเป็นทีม อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ในป๎จจุบันคณะเกษตรศาสตร์มีจานวนหลักสูตร/ สาขาวิชาที่เปิดสอนรวม 25 หลักสูตรและมี
หลักสูตรที่ปรับปรุงตามรอบระยะเวลาที่กาหนดในแผนการศึกษาของหลักสูตรจานวน 14 หลักสูตร ผลการ
ดาเนินงาน มีความเห็นต่อบัณฑิตด้านความพึงพอใจของนายจ้าง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.96 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี
ซึ่งคณะฯ กาหนดให้ มีโครงการ/ กิจกรรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและ/ หรือแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่จัดให้กับนักศึกษา โดยเฉลี่ยปีละ 15 โครงการ มีทุนสนับสนุนให้นักศึกษา ไปฝึกอบรม ดูงาน ฝึกงาน
ณ ต่ า งประเทศ รวมทั้ ง สนั บ สนุ น การแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาของคณะ เพื่ อ เป็ น การเสริ ม สร้ า งทั ก ษะและ
ประสบการณ์
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพคณาจารย์ และบุคลากรสายวิชาการ
คณะเกษตรศาสตร์ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ มีนโยบายให้การสนับสนุน
เพื่อพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ทั้ งในและต่างประเทศ จานวน 71 ราย เข้ารับการพัฒนา (1 ตุลาคม 2553 30 กันยายน 2554) = 70 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.59
กลยุทธ์ที่ 4 นาระบบสหกิจศึกษาและระบบการเรีย นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (Student
Center) มาใช้ในการจัดการศึกษา
ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึ กษามาเพิ่มประสิทธิภ าพระบบการเรียนการสอน มีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมการอบรม/ สัมมนาเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ นอกจากนี้ ได้จัดโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญให้กับคณาจารย์
ของคณะ มีกระบวนวิช าที่เน้ นผู้ เรี ย นเป็น สาคัญในลักษณะการจัดประชุมสัมมนาการศึกษาดูงาน รวมทั้ง
แหล่งข้อมูลออนไลน์ มีการจัดกิจ กรรมที่ช่ว ยเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทุกสาขาวิช ามี
กระบวนวิชาสัมมนาและกระบวนวิชาป๎ญหาพิเศษเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่ง
กันและกัน
กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงห้องสมุด โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์
และศูนย์ สารสนเทศเพื่อบริ การวิชาการจ านวนมาก รวมทั้ งได้จัดสร้างห้ องบริการคอมพิวเตอร์เพิ่มเติ มให้
นักศึกษาอีก 1 ห้อง ทุกหลักสูตรมีกระบวนวิชาที่พัฒนาและสนับสนุนนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์
การเรียนรู้ ทั้งทางด้านทฤษฏีและด้านปฏิบัติงาน สามารถวิเคราะห์และคิดแก้ไขป๎ญหาต่างๆได้อย่างเป็นระบบ
มีการส่งนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโทเข้ารับการฝึกงานทั้งในและต่างประเทศ บางสาขาวิชามี
การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและต่างประเทศมาร่วมสอนหรือเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษกิจกรรมที่พัฒนา
คุณภาพนักศึกษา กลุ่มคณาจารย์ได้มีการทาวิจัยในชั้นเรียน และได้นาผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน
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กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นด้านคุณธรรมจริยธรรมและ/หรือ
แนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งคณะเกษตรศาสตร์ ไ ด้ จั ด โครงการอบรมคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมให้ กั บ
นักศึกษา
ดาเนินการจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นประจาทุกปี
ทั้งในระดับคณะและระดับภาควิชา ในปีการศึกษา 2553 - 2554 จัดกิจกรรมที่กาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ รณรงค์ในเรื่องของวินัยนักศึกษา โครงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
และโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม มีวัตถุประสงค์ที่กาหนด
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษาไว้อย่างชัดเจน เมื่อจัดโครงการเสร็จสิ้นแล้วมีการสรุปผลการ
จัดทั้งสองโครงการเพื่อพัฒนาปรับปรุงต่อไป
กลยุทธ์ที่ 7 กาหนดมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ
คณะเกษตรศาสตร์ ไ ด้พัฒ นาระบบประกั น คุณภาพที่ เหมาะสมสอดคล้ อ งกับ มหาวิทยาลั ย
ทั้งระบบประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance) และระบบประกันคุณภาพภายนอก
(External Quality Assurance) มีการวางแผนการดาเนินงาน (ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา) และมีการดาเนินการตามแผนการตรวจสอบประเมินและการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ทาให้คณะเกษตรศาสตร์ ผ่านการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา (QA) ในระดับดีมาก จากการ
ประเมินทั้ง 3 ระบบ (สกอ. สมศ. และ CMU - QA) โดยเป็นอันดับ 1 ในกลุ่ม สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และเป็นอันดับ 3 ในภาพรวมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลยุทธ์ที่ 8 สร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษา และการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในการระดม
ทรัพยากรร่วมพัฒนาคณะ ทั้งในด้านเงินทุน วิชาการ และอื่น ๆ
คณะเกษตรศาสตร์มีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและคณะเกษตรศาสตร์เป็น
ประจา ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 จนถึงป๎จจุบันศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะฯ ตาม
ประเภทต่าง ๆ ดังนี้
1. สินทรัพย์บริจาค
1,340,000
บาท
2. เงินบริจาคเพื่อสมทบเข้ากองทุนพัฒนาคณะฯ
85,000
บาท
3. เงินบริจาคเพื่อสมทบเข้ากองทุนพัฒนานักศึกษา
335,000
บาท
4. เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
920,000
บาท
5. เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเกษตรครั้งที่ 8
170,000
บาท
6. เงินบริจาคเป็นทุนการศึกษาและการวิจัยแก่นักศึกษา
3,669,080
บาท
ดังนั้น คณะเกษตรศาสตร์ได้รับบริจาครวมมูลค่าทรัพย์สินและเงินสด ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รวมทั้งสิ้น 6,969,080 บาท
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2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ให้เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการวิจัย
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 สร้ า งที ม งานวิ จั ย ของคณะฯที่ แ ข็ ง แกร่ ง เพื่ อ ผลิ ตผลงานวิ จั ย ที่มี คุ ณ ภาพและ
สร้างสรรค์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
คณะเกษตรศาสตร์ได้ดาเนินการพั ฒนาคุณภาพของงานวิจัยให้สามารถแข่งขันได้ โดยความ
ร่วมมือระหว่างอาจารย์กับบัณฑิตศึกษา มีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัย หน่วยวิจัยย่อย ในปีงบประมาณ
2553 คณะเกษตรศาสตร์ มี จ านวนโครงการวิ จั ย รวมทั้ ง สิ้ น 148 โครงการ มี ง บประมาณรวมทั้ ง สิ้ น
70,467,542.35 บาท แยกเป็นงบประมาณตามสัดส่วนของคณาจารย์จานวน 60,128,282.89 บาท (เงิน
สนับสนุนงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ) และงบประมาณของบุคลากรที่ไม่ใช่อาจารย์ (นักวิชาการ
เกษตร นักวิทยาศาสตร์) จานวน 10,339,259.46 บาท มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ทั้งในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติทั้งหมด 125 เรื่อง แบ่งเป็นการตีพิมพ์ระดับชาติจานวน 80 เรื่อง และตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
จานวน 45 เรื่อง ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชุมชนท้องถิ่นและนานาชาติได้เป็นอย่างดี
และทาให้มีนักวิจัยได้รับรางวัลหลากหลายสาขา
คณะเกษตรศาสตร์ มีความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรภายนอกที่หลากหลาย อาทิ ความ
ร่วมมือกับต่างประเทศความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศหลายสิบ
หน่วยงาน และที่สาคัญได้มีความร่วมมือกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โครงการหลวง ทั้งทางด้าน
งานวิจั ย งานบริ การวิช าการการประชุมสั มมนาและการจัดนิทรรศการ เป็นต้น โครงการวิจัยที่ได้รับทุน
สนับสนุนจากมูลนิธิโครงการหลวงจานวน 16 โครงการ นอกจากนี้ยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจานวน 1 โครงการ ชื่อโครงการ “โครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้
ดอกไม้ผลบ้า นไร่อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ” เป็นโครงการต่อเนื่องทุกปี โครงการตามแนวพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจานวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น
โครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 - 2554 และ 2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรและโอกาสการศึกษา
แก่นักเรียนและประชาชนบนพื้นที่สูง เน้นพื้นที่อาเภออมก๋อย จั งหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการต่อเนื่อง ตั้งแต่
ปี 2551 - 2553
กลยุทธ์ที่ 2 จัดระบบบริหาร และการจัดการงานวิจัยอย่างบูรณาการให้เกิดมูลค่า คุณค่าและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
คณะเกษตรศาสตร์ ไ ด้ ก าหนดแนวทางงานวิ จั ย ไว้ ใ นยุ ท ธศาสตร์ โดยเน้ น งานวิ จั ย ด้ า น
Functional Food และได้เป็นแกนนาของคลัสเตอร์มูลค่าเพิ่มของการผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจ
เพื่อ เป็ น มิ ตรกับ สิ่ ง แวดล้ อมในการพั ฒ นาโครงการวิจั ยเชิง บูร ณาการร่ ว มกับ หน่ ว ยงานอื่ นๆ ภายใต้ การ
สนับสนุนงบประมาณโครงการไทยเข้มแข็งของรัฐบาล ได้รับอนุมัติทุนวิจัยภายใต้โครงการแบ่งเป็น 4 กลุ่ม
วิจัยหลัก ดังนี้ กลุ่มวิจัยข้าวกาแฟ โคขาว และกลุ่มวิจัยลาไย รวมทั้งสิ้นจานวน 18 โครงการ งบประมาณ
14,905,000 บาท สนับสนุนให้เกิดงานวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ภายใต้งานวิจัยหัวข้อ
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Functional Food โดยจัดประชุมนักวิจัยระหว่างคณะเกษตรศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ เพื่อหารือถึงแนว
ทางการพัฒนางานวิจัยร่วมได้กาหนดแผนการจัดการองค์ความรู้ด้านการวิจัย โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการองค์ความรู้ด้านการวิจัยขึ้น เพื่อร่วมกันกาหนดแนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับงานวิจัยของคณะฯ
อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นในเรื่องของการถ่ายทอดประสบการณ์จากนักวิจัยอาวุโสสู่นักวิจัยรุ่นกลางและรุ่นใหม่
คณะฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการทางานวิ จัยเชิงบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกคณะและนอกมหาวิทยาลัย
โดยกาลังดาเนินการจัดตั้งศู นย์วิจัยและวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง 8
คณะ และ 1 สานักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และ
สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีคณะเกษตรศาสตร์เป็นแกนหลัก เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
วิจัยให้กว้างขวางขึ้นและสามารถทางานวิจัยได้อย่างครบวงจร ทั้งต้นน้า กลางน้าและปลายน้า ซึ่งจะทาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ มีการจัดการฐานข้อมูลและสารสนเทศวิจัยอย่างเป็น
ระบบ เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยต่างๆ บนฐานข้อมูล MIS งานวิจัย ซึ่งจะสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและ
เป็นป๎จจุบัน และสามารถนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 1 นาทุนทางสังคม ทรัพยากร และภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอด และ
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ชุมชน เพื่อเพิ่มคุณค่าและสร้างภูมิคุ้ม กันในท้องถิ่นภาคเหนือ
บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คณะเกษตรศาสตร์ มี ก ารบู รณาการงานบริ ก ารวิ ช าการเชื่อ มโยงกับ กระบวนการจั ดเรี ย น
การสอน จะเห็นได้จากการสอดแทรกกลยุทธ์ในการให้บริการวิชาการแก่สังคมในกระบวนการเรียนการสอน
แต่ละสาขาวิชานาเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการมาพัฒนาเป็นป๎ญหาพิเศษ หรือวิทยานิพนธ์ ใน
การศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษานาความรู้ได้รับจาก
การเรี ย นวิช ากี ฏ วิ ท ยาน าไปถ่ ายทอดแก่ ชุม ชนในโครงการ “การถ่า ยทอดความรู้ เ กี่ย วกั บแมลง”พัฒ นา
เครื่องมือ “TV Test Kit” ซึ่งเกษตรกรสามารถนาไปบ่งบอกถึงปริมาณสารพิษตกค้างในพืชผลทางการเกษตร
กิจกรรมการให้บริการดังกล่าวได้ต่อยอดมาเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในอาหารและการ
ผลิตทางการเกษตร และศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรการเกษตรและภาควิชาพืชศาสตร์ฯ มีโครงการวิจัยและ
ฝึกอบรมให้บริการวิชากรทางด้านความมั่นคงทางอาหารและความปลอดภัย ประมาณ 20 โครงการ
คณะเกษตรศาสตร์มีการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้
เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการ ให้คาปรึกษา เผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีชีว ภาพ
ทางการเกษตรแก่สาธารณชน ชุมชนและท้องถิ่นภาคเหนือ เป็นการบูรณาการงานด้านบริการวิชาการกับการ
ค้นคว้าวิจัย โดยนาความรู้ และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการนั้นกลับมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย และการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึก ษา เรียกได้ว่าเป็น
การนาผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง โดยย้อนกลับไปแก้ไขป๎ญหาหรือตอบโจทย์ความต้องการของ
แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
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ชุมชนตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง การกาหนดรูปแบบ หรือหัวข้อการจัดกิจกรรมการ
ให้บริการวิชาการตามความถนัดของคณาจารย์ และจะต้องมีความสอดคล้ องกับความต้องการของชุมชน หรือ
เกษตรกรมีความร่วมมือในด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน เช่น คณาจารย์ และบุ คลากรของคณะเกษตรศาสตร์จานวนร่ว มงานกับ มูล นิธิโ ครงการหลวง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริโครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนต่างๆ บนพื้นที่สูง ในด้านการส่งเสริม
ผลิตพืช ผลิตสัตว์
กลยุทธ์ที่ 2 บริการวิชาการและวิชาชีพโดยมีศูนย์ข้อมูลหรือช่องทางการให้บริการวิชาการความ
เชี่ ยวชาญศักยภาพของคณะเกษตรศาสตร์ แ ก่องค์กรภาครั ฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปเพื่อใช้
ประโยชน์และให้เป็นที่พึ่งของชุมชน
คณะเกษตรศาสตร์ มีความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการนาองค์ความรู้ จากงานวิจัยด้านการ
ผลิตพืช ผักปลอดภัย กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เข้าไปพัฒนาทักษะการจัดการและดูแลแปลงพืชผล
ทางการเกษตรของพนั ก งานระดั บ ปฏิบั ติ ก ารของบริษั ท ฮอริ เ จนเนติ ค ส์ รี เ สริ ช (เอส.อี . เอเชี ย .) จ ากั ด
นอกจากนั้น ยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการ
เกษตร ทั้งในรูปแบบการให้คาปรึกษา การเป็นวิทยากร การอบรม และการทาโครงการบริการวิชาการร่วมกับ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง มีการริเริ่มโครงการใหม่ๆ ของชุมชนบนพื้นที่สูงในอาเภออมก๋อย ซึ่งเกิดจากความร่วมมือ
จากคณะฯ ชุมชนและภาคเอกชน ถือเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทกรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร
จากัด (มหาชน) คณะเกษตรศาสตร์ ส่วนราชการและชุมชนในอาเภออมก๋อย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่
นักเรียนและประชาชนบนพื้นที่สูง
โครงการบริการวิชาการมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส่งผลให้ชุมชนที่ได้รับการ
สร้างเสริ มความเข้มแข็งมีกลไกการพัฒ นาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เช่น ผู้ นาของชุมชนที่ได้รับการ
ส่งเสริมเรื่องการผลิตบ่อไบโอแก๊ส สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีการพัฒนาต่อยอด
ด้านพลังงาน และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตบ่อไบโอแก๊สแก่ผู้ที่สนใจอย่างต่อเนื่อง และโดยยังคงไว้ซึ่ง
อัตลักษณ์และวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน
มีก ารประเมิน ประโยชน์ ห รื อ ผลกระทบจากการให้ บ ริก ารทางวิ ช าการต่ อสั งคมว่ ามี ความ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยทาการประเมินในด้านความพึงพอใจ
ความรู้ที่ได้รับ และการใช้ประโยชน์จากการเข้ารับบริการ
2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา
คณะเกษตรศาสตร์มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ตลอดปีการศึกษา โครงการ
สาคัญที่จัดต่อเนือ่ งทุกปีจนเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เช่น
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แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

1. งานพิธีทาบุญครบรอบวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่หลอมรวมจิตใจของ
บุคลากรคณะฯ ราลึกถึงคุณูปการของอดีตบูรพาจารย์ผู้ร่วมก่อตั้งคณะฯ สร้างความภาคภูมิใจแก่บุคลากรของ
คณะเกษตรศาสตร์
2. งานประเพณีส งกรานต์ เป็นงานประเพณีที่คณะฯ จัดให้มีพิธีรดน้า ดาหั ว คณบดี อดีต
คณบดีและผู้อาวุโสของคณะฯ เป็นการแสดงถึงการมีสัมมาคารวะซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามของชาวล้านนาที่
คณะฯ ให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็นการปลูกฝ๎งค่านิยมอันดีงาม ในฐานะที่คณะเกษตรศาสตร์มีหน้า ที่ใน
การส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ชุมชนใน
ท้องถิ่น
3. งานวันเกษตรสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมที่มีการพบปะระหว่างผู้บริหาร (คณบดี รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าศูนย์ เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์) และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อการดาเนินงานในด้านต่างๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ รวมทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ความสามัคคีสมานฉันท์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมร่วมกันของผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ พนักงานมหาวิทยาลัยและนักศึกษาของทุกหน่วยงานภายในคณะฯ
4. โครงการป๎จฉิมนิเทศอาลาสถาบันนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่กาลังจะสาเร็จ
การศึกษา ได้แสดงออกซึ่งความกตัญํูกตเวทีต่อคณาจารย์และสถาบัน เตรียมความพร้อมที่จะทางานร่วมกับ
ผู้อื่นและประสบความสาเร็จในการดาเนินชีวิต รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่กาลังจะสาเร็จ
การศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติต่อไป
กลยุ ท ธ์ ที่ 2 ส่ ง เสริ ม การใช้ ค วามรู้ วิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เ พื่ อ อนุ รั ก ษ์ แ ละท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา
การจัดกิจกรรมและการวิจัยเชิงอนุรักษ์ที่ เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม การ
อนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่หายากเกือบจะสูญพันธุ์ไปแล้ว เช่น ข้าวเจ้าพันธุ์พื้นเมืองเหมยนอง ข้าวก่า และ
การอนุรักษ์พันธุ์โคขาวลาพูน ในส่วนของศูนย์บริการวิชาการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่อง
มาจากโครงการพระราชดาริ รองศาสตราจารย์ ดร.โสระยา ร่วมรังสี ได้ขอยื่นจดทะเบียนและได้รับการรับรอง
จากกรมวิชาการเกษตร จานวน 10 รายการ โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยไม้เชิงอุตสาหกรรมใน
พระดาริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (กล้วยไม้พันธุ์ฟาแลนนอปซิส)
เป็นต้น การเข้าร่วมขบวนแห่รดน้าดาหัว ซึ่งทางคณะฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมเข้าร่วมพิธี
ทาบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาของคณะฯ เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ 3 รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
คณะเกษตรศาสตร์ มีศูนย์วิจัย ที่คลอบคลุมทั้งในระบบเกษตรพื้นราบ เกษตรเขตชลประทาน
เกษตรที่ดอน และเกษตรที่สูงที่ ให้การสนับสนุน การวิจัย การเรียนการสอน การฝึกอบรมและการอนุรักษ์
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรที่ดีและเหมาะสม
รวมทั้ง ความปลอดภัยและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ สถานีวิจัย
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เกษตรที่สูง นอกจากวิจัยเพื่อตอบโจทย์เรื่อง ความมั่นคงด้านอาหารบนพื้นที่สูง แล้ว ยังให้ความสาคัญต่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมบนที่สูง ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้าลาธารที่สาคัญของประเทศมาอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ คณะฯมีกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว
สู่บริเวณรอบๆ คณะฯ และพื้นที่ศูนย์วิจัยต่างๆ เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ปรับแต่งภูมิทัศน์ และลดการใช้
เครื่องปรับอากาศ และประหยัดงบประมาณค่าสาธารณูปโภคในส่วนค่ากระแสไฟฟูาที่ใช้กับเครื่องปรับอากาศ
ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก นักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์
และบริษัทห้างร้านภายนอก และเป็นกิจกรรมที่กระทาร่วมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและ
ศิษย์เก่าของคณะ อาทิเช่น
1. โครงการปลูกต้นไม้ใหญ่ปรับปรุงภูมิทัศน์ของคณะ (ร่วมกับศิษย์เก่า)
2. โครงการปลูกปุาปล่อยปลาในแม่เหียะ (ร่วมกับศิษย์เก่า)
3. โครงการปลูกปุาบนสถานีช่างเคี่ยน site B (รวมกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
4. โครงการปลูกปุาบนสถานีปุาเกี๊ยะ (ร่วมกับบริษัทวิริยะประกันภัย)
2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาสู่ระดับสากล
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทุกๆ ด้านให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ตาม
หลักธรรมาภิบาลโดยเปลี่ยนจากการกากับและควบคุมมาเป็นการมอบอานาจ
ผู้บริหารคณะฯ สนับสนุนระบบการสื่อสาร 2 ทาง มีการสื่อสารถ่ายทอดนโยบายการปฏิบัติ
งานผ่านสายการบังคับบัญชา และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นผ่านที่ประชุมในระดับต่างๆ
รวมทั้งผู้บริหารคณะฯ จัดให้มีโครงการ “ผู้บริหารพบปะบุคลากร” ปีละ 1 ครั้ง เพื่อสรุปผลการดาเนินงานใน
รอบปี และรับฟ๎งข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากบุคลากรทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ได้แก่ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพหลักภาระรับผิดชอบหลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วมหลักการ
กระจายอานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค หลักมุ่งเน้นฉันทามติ คานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหารจัดการภายในองค์กรได้กาหนดนโยบายให้มีการนาประเด็นการจัดการองค์
ความรู้ เพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริหารจัดการ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1. การจัดการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
กลุ่มเปูาหมาย: คณาจารย์และนักวิชาการ
2. การจัดการองค์ความรู้ด้านการวิจัย
กลุ่มเปูาหมาย: คณาจารย์และนักวิชาการ
3. การจัดการองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการ
กลุ่มเปูาหมาย: ผู้บริหาร บุคลากรสายสนับสนุน
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพย์สินและการหารายได้ของคณะ
จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเป็นแหล่งให้บริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเป็นแหล่งฝึกงานนักศึกษา ร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีศักยภาพในด้า นธุรกิจ
การเกษตร (คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ภาคเอกชนภายนอก) โดยมีการเซ็นตอบกับภาคเอกชน 2 บริษัท
(CP และ เชียงใหม่เฟรชมิลด์) เพื่อร่วมงานวิจัยและร่วมหารายได้การจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน ได้แก่
หารายได้ที่เป็นตัวเงินจากแผนแสวงหารายได้ของภาควิชา/ หน่วยงาน รายได้จากศูนย์บริการวิชาการ รายได้
จากร้านจาหน่ายผลผลิตด้านการเกษตรและรายได้จากฟาร์มปศุสัตว์ของภาควิชาสัตวศาสตร์ ฯ รายได้จากร้าน
จาหน่ายผลผลิตด้านการเกษตรของศูนย์วิจัย ระบบทรัพยากรเกษตร รายได้จากร้านจาหน่ายผลผลิตกาแฟ
สาเร็จรูปของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง รายได้ จากโครงการ/ สั ญญาความร่ว มมือทางวิชาการเกษตรกับ
เอกชน รายได้ที่เป็นทุนสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ เงินและทรัพย์สินบริจาค เป็นต้น มีหลักเกณฑ์ใน
การพิจ ารณาเพื่อจั ดสรรงบประมาณให้ เหมาะสม มีก ารวางแผนการใช้เงินอย่ างมีประสิ ทธิภ าพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของคณะ
คณะเกษตรศาสตร์ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (AG - MIS) โดยแบ่งหมวดหมู่
เป็นฐานข้อมูลกระบวนวิชาซึ่งได้จัดเก็บข้อมูลตามรูปแบบ มคอ. 3 ฐานข้อมูลนักศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการการ
เรียนการสอน มีฐานข้อมูลงานวิจัย และการเงินโดยได้ใช้ระบบสามมิติ ในการดาเนินงาน และระบบสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจในด้านต่างๆ เป็นข้อมูลที่ใช้ในการประกอบข้อมูลในการดาเนินงานประกันคุณภาพด้านต่างๆ
ด้วย การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานต่าง ๆ เช่น ระบบ e – KPI, e – Document,
e – Budgeting, e – Meeting และระบบ online – service system เป็นต้น รวมถึงการจัดการฐานข้อมูล
และสารสนเทศวิจัยอย่างเป็นระบบ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยต่างๆ บนฐานข้อมูล MIS งานวิจัย ซึ่งจะ
สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และเป็นป๎จจุบัน
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีความสุข และมี
คุณภาพสามารถแข่งขันในเวทีประชาคม
คณะเกษตรศาสตร์มีการดาเนินการติดตามกากับดูแลการบริหารงานของคณะอย่างต่อเนื่อง
ผ่านกรรมการอานวยการและกรรมการบริหารประจาคณะ และการเตรียมความพร้ อมของคณะเกษตรศาสตร์
เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 และการเปลี่ยนแปลงของโลก มีกิจกรรมที่เสริมสร้างให้
มีการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ นักวิชาการโดยการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “The Role of
Agriculture and Natural Resources on Global Changes (ANGC 2011)” เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้
และถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการวิจัยในระดับนานาชาติการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรมีการวิเคราะห์ความ
จาเป็นในการพัฒนาและฝึกอบรม (Training Needs) ด้านต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะฯ
และได้แบ่งหัวข้อการพัฒนาบุคลากรออกเป็น 6 ด้าน คือ
แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
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1. การบริหารจัดการของผู้บริหาร
2. การพัฒนาการเรียนการสอน
3. การส่งเสริมการทาวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย
4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติการ
5. การพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร
สาหรับระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของส่วนงาน ประจาปี
งบประมาณ 2553 สายอาจารย์ (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554) 70 คน เข้ารับการพัฒนา 70 คน
จากจานวนคณาจารย์ทั้งหมด 71 คน คิดเป็นร้อยละ 98.59 สายสนับสนุน (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน
2554) มีบุคลากรสายสนับสนุ น เข้ารับการพัฒนา 270 คน จากจานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 331
คน คิดเป็นร้อยละ 81.57
ในด้านการปฏิบัติงานและกระบวนการติดตามผลรายยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552
คณะเกษตรศาสตร์มีการวิเคราะห์การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยได้กาหนดกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจาปีให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และคณะ
เกษตรศาสตร์ ที่ครอบคลุมถึงพันธกิจ 5 ด้าน คือ ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ
ด้านการทานุ บ ารุ งศิล ปวัฒ นธรรมและสิ่ งแวดล้ อมและด้านการบริห ารจัดการ โดยการถ่ายทอดวิสั ย ทัศน์
วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมสู่บุคลากรทุกระดับด้วยวิธีการสื่อสารหลากหลายรูปแบบทั้งบนเว็บไซต์คณะฯ
การประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการประชุมชี้แจงผลการ
ดาเนินงานประจาปีของผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อให้ทราบถึ งทิศทางการบริหารงานโดยใช้หลักบันได
8 ขั้น เพื่อสร้างความเข้าใจในการกาหนดแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องไปสู่เปูาหมายของคณะในการพัฒนา
องค์กรไปข้างหน้า
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2.6 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) คณะเกษตรศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2552 – 2553 และผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2553-2554
จากผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตั้งแต่ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ได้รับงบประมาณรายจ่าย เป็นเงิน 127,555,000 บาท และในปีงบประมาณ2553 ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น
128,905,600 บาท ได้รับความร่วมมือจาก ภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน ได้รายงานผลดาเนินการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ มีผลการดาเนินงานดังตารางสรุปผลตามลาดับ ดังนี้
2.6.1 ผลการดาเนินงาน Action Plan ประจาปีงบประมาณ 2552
ยุทธศาสตร์

จานวน

งบประมาณ

ผลการดาเนิ นงาน

โครงการ
ทั้งหมด

ดาเนิ นการแล้ว
จานวน

ร้อยละ จานวน ร้อยละ

ไม่ได้ดาเนิ นการ

งบประมาณ
จานวน

จานวน ร้อยละ
ร้อยละ

งบประมาณ
จานวน

ร้อยละ
4.22

ยุทธศาสตร์ที่ 1

134

4,850,500.00 28.02

111 82.84

4,646,000.00 95.78

23

17.16

204,500.00

ยุทธศาสตร์ที่ 2

79

3,481,600.00 20.11

66

83.54

2,805,000.00 80.57

13

16.46

676,600.00 19.43

ยุทธศาสตร์ที่ 3

38

318,000.00 1.84

32

84.21

251,000.00 78.93

6

15.79

67,000.00 21.07

ยุทธศาสตร์ที่ 4

27

364,000.00 2.10

19

70.37

357,000.00 98.08

8

29.63

ยุทธศาสตร์ที่ 5

82

8,297,550.00 47.93

64

78.05

6,860,550.00 82.68

18

21.95 1,437,000.00 17.32

รวม

360

17,311,650.00 100.00

292 81.11 14,919,550.00 86.18

68

18.89 2,392,100.00 13.82

7,000.00

1.92

ป๎ ญ หาอุ ป สรรคและข้ อ เสนอแนะเชิ ง ปฏิ บั ติ โครงการ/กิ จ กรรม ควรมี ก ารทบทวน และ
แลกเปลี่ยนระหว่างผู้ปฏิบัติงานภาควิชา/ศูนย์/หน่วยงาน เพื่อโครงการ/กิจกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกันใน
แต่ละยุทธศาสตร์ ส่วนงบประมาณการดาเนินแต่ละกิจกรรมควรแยกแหล่งงบประมาณที่สนับสนุนที่ชัดเจน
ให้สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณ และสามารถเปรียบเทียบได้ ส่วน
โครงการ/กิจกรรมที่ไม่สามารถดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ ควรให้เหตุผล ป๎ญหาและอุปสรรค เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลส าหรับ การพัฒ นาปรั บ ปรุ ง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ควรมีการพิจารณากาหนดตัว ชี้วัดของคณะ
เกษตรศาสตร์ เนื่ อ งจากในปี ง บประมาณ 2552 หน่ ว ยแผนฯ ได้ ใ ช้ ตั ว ชี้ วั ด ของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ จั ด ท า
แผนปฏิบั ติการประจาปี ซึ่งทาให้แผนปฏิบัติการบางแผนไม่สั มพันธ์กับตัวชี้วัด การจัดทาแผนปฏิบัติการ
(Action Plan) ในปีงบประมาณ 2552 อาจมีข้อบกพร่องต้องปรับปรุงอีกมากมาย ในปีงบประมาณ 2553 จะ
ได้นาข้อมูลจากการปฏิบัติงานมากาหนด วิธีการ รูปแบบให้มีการพัฒนายิ่งขึ้นในปีต่อไป

แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
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2.6.2 ผลการดาเนินงาน Action Plan ประจาปีงบประมาณ 2553
ยุทธศาสตร์

จานวน

งบประมาณ

ผลการดาเนิ นงาน

โครงการ
ทั้งหมด

ดาเนิ นการแล้ว
จานวน

ร้อยละ จานวน ร้อยละ

ไม่ได้ดาเนิ นการ

งบประมาณ
จานวน

จานวน ร้อยละ

ร้อยละ

งบประมาณ
จานวน

ร้อยละ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

38

3,817,614.00 18.88

34

89.47

2,372,614.00 62.15

4

10.53

1,445,000.00 37.85

ยุทธศาสตร์ที่ 2

21

2,819,904.00 13.94

21

100.00

2,819,904.00 100.00

0

0.00

0.00

0.00

ยุทธศาสตร์ที่ 3

63

1,630,397.00 8.06

63

100.00

1,630,397.70 100.00

0

0.00

0.00

0.00

ยุทธศาสตร์ที่ 4

29

735,316.00 3.64

29

100.00

730,316.00 99.32

1

3.45

5,000.00

0.68

ยุทธศาสตร์ที่ 5

42

11,221,317.00 55.48

41

97.62 11,221,317.00 100.00

1

2.38

0.00

0.00

รวม

193

20,224,548.00 100.00

188

97.41 18,774,548.70 92.83

6

3.11

1,450,000.00

7.17

ป๎ญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติควรมีการทบทวน และปรับแผนปฏิบัติการ เพื่อให้
การดาเนินงานตรงกับสภาพความเป็นจริง โดยเฉพาะด้านการใช้งบประมาณไม่ตรงกับความเป็นจริง ควรให้
เหตุผลไว้ด้วย ซึ่งจะได้มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนความเห็นของผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องต่อไปงบประมาณ
ที่ได้รับจากการบริจาคเพื่อดาเนินกิจกรรมควรแยกให้ชัดเจน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จะได้ปรับปรุง
รูปแบบให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ควรสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานในการจัดทาแผนปฏิบัติการ (Action
Plan) ให้เพิ่มมากขึ้น และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานของ
ภาควิชา/ ศูนย์วิจัย/ หน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และภาควิชา/ ศูนย์ควรพิจารณาแยกงบประมาณ
แหล่งที่มาที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกออกจากการดาเนินการตามแผนงบประมาณประจาปี
ของหน่วยงาน ทั้งนี้จะได้ทาความเข้าใจในโอกาสต่อไป
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แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

2.6.3 ผลการดาเนินงาน Action Plan ประจาปีงบประมาณ 2554
ยุทธศาสตร์

จานวน

งบประมาณ

ผลการดาเนิ นงาน

โครงการ
ทั้งหมด

ดาเนิ นการแล้ว
จานวน

ร้อยละ จานวน ร้อยละ

ไม่ได้ดาเนิ นการ

งบประมาณ
จานวน

จานวน ร้อยละ

งบประมาณ

ร้อยละ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

160

18,030,564.63 24.13

144

90.00 10,961,778.73 60.80

16

10.00

ยุทธศาสตร์ที่ 2

66

24,534,911.00 32.83

54

81.82 18,065,513.82 73.63

12

18.18

ยุทธศาสตร์ที่ 3

60

8,773,766.00 11.74

58

96.67

7,125,531.03 81.21

2

3.33

ยุทธศาสตร์ที่ 4

58

14,514,100.00 19.42

53

91.38

960,598.40 6.62

5

8.62

ยุทธศาสตร์ที่ 5

85

8,879,942.00 11.88

76

89.41

8,939,973.38 100.68

9

10.59

รวม

429

74,733,283.63 100.00

385

89.74 46,053,395.36 61.62

44

10.26

จานวน

ร้อยละ

257,000.00

1.43

2,640,000.00 10.76
50,000.00

0.57

13,375,000.00 92.15
200,000.00

2.25

16,522,000.00 22.11

ป๎ญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติควรทบทวนโครงการ/ กิจกรรมให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานจากการติดตามผลการปฏิบัติงานรอบที่ 1 และติดตามรอบที่ 2 พบว่า มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
ความต้องการให้ มีกิจ กรรมที่ส มบู ร ณ์เพื่อให้ ส อดคล้ องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของคณะ บางโครงการ
ภาควิ ช าคาดว่ า จะได้ รั บ งบประมาณจึ ง ได้ ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารและงบประมาณ แต่ ใ นทางปฏิ บั ติ พบว่ า
งบประมาณที่คาดการณ์ไว้ไม่ได้รับอนุมัติ จึงทาให้ยอดงบประมาณสูงเมื่อเทียบกับการใช้จ่ายจริง

แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
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2.6.4 ผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2553

ตัวชี้วัด

น้าหนัก
หน่วยวัด (ร้อยละ)

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

5

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
1.1 จานวนหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร 2.00
1
2
ทั้งหมดในแต่ละปี
1.2 จานวนนักศึกษาต่างชาติ
คน
2.00
8 11 14 17 20
ทั้งหมดในแต่ละปี
1.3 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
คน
2.00 230 235 240 245 250
ระดับปริญญาตรีภาคปกติ
1.4 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
คน
2.00
90 93 96 99 102
ระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ
1.5 สัดส่วนนักศึกษาทั้งหมด
สัดส่วน
2.00
17 19 21 : 23 25 :
ภาคปกติระดับ
: 83 : 81 79 : 77 75
บัณฑิตศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี
1.6 ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ร้อยละ
3.00
78 80 82 84 86
ปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาตรง
สาขาที่สาเร็จการศึกษา
1.7 ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ร้อยละ
3.00
63 64 65 66 67
ปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาและ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี
1.8 ร้อยละความพึงพอใจต่อ
ร้อยละ
3.00
60 65 70 75 80
บัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต
1.9 ร้อยละของผูส้ าเร็จ
ร้อยละ
2.00
63 68 73 78 83
การศึกษาจบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่
กาหนด
1.10 ร้อยละของบทความ
ร้อยละ
2.00
60 65 70 75 80
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท/เอก
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติต่อจานวน
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท/เอก
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ผลการดาเนินงาน
ผลการ
คะแนน
ถ่วง
ดาเนินงาน
ที่ได้
คะแนน

2

1.4677
5.0000 0.1000

19

4.6667

0.0933

252

5.0000

0.1000

89

1.0000

0.0200

0.3188

4.5803

0.0916

89.172

5.0000

0.1500

77.7228

5.0000

0.1500

82.8

5.0000

0.1500

67.6806

1.9361

0.0387

13.5417

1.0000

0.0200

แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

น้าหนัก
หน่วยวัด (ร้อยละ)

ตัวชี้วัด

1.11 จานวนอาจารย์ประจาทีม่ ี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า
1.12 สัดส่วนตาแหน่งทางวิชาการ
อ. : ผศ. : รศ. : ศ.

คน

2.00

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

5

54

56

1.12.1 จานวนผู้ช่วย
คน
0.60 18 19
ศาสตราจารย์
1.12.2 จานวนรอง
คน
0.70 30 31
ศาสตราจารย์
1.12.3 จานวน
คน
0.70
1
2
ศาสตราจารย์
1.13 จานวนหลักสูตรสหกิจศึกษา หลักสูตร 2.00
1.14 จานวนกระบวนวิชาที่ผ่าน
กระบวน 3.00 11 12
ระบบ IT และ e-learning
วิชา
1.15 ระดับความสาเร็จของการ
ระดับ
3.00
1
2
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัย
2.1 จานวนผลงานวิจัยหรืองาน
ผลงาน/
88
96 104
สร้างสรรค์ทตี่ ีพิมพ์ เผยแพร่
ชิ้นงาน

ผลการดาเนินงาน
ผลการ
คะแนน
ถ่วง
ดาเนินงาน
ที่ได้
คะแนน

58

60

62

60

4.0000

0.0800

20

21

22

20

3.0000

0.0180

32

33

34

33

4.0000

0.0280

3

3

4

3

4.0000

0.0280

13

1
14

2
15

2
18

5.0000
5.0000

0.1000
0.1500

3

4

5

1,2,3,4,5

5.0000

0.1500

112 120 125

88

1.3719
5.0000 0.3000

หรือนาไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ
2.2 จานวนงานวิจัยหรือนวัตกรรม ผลงาน/
ที่เกิดจากเครือข่ายความ
ชิ้นงาน

2

4

6

8

10

10

2

5.0000 0.2500

50

55

60

65

70

62

50

3.4000 0.1700

ร่วมมือกับภาคการผลิต
2.3 จานวนอาจารย์และนักวิจัย
ประจาทีไ่ ด้รับทุนทาวิจยั หรือ
งานสร้างสรรค์จากแหล่งทุน
ภายในและภายนอก

คน

แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
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เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

2.4 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั
และงานสร้างสรรค์จากแหล่ง
ทุนภายนอก

บาท

6.00

78,000,000

82,000,000

86,000,000

90,000,000

94,000,000

2.5 จานวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ได้รับการจด
ทะเบียนสิทธิบตั รหรืออนุ
สิทธิบัตร

ผลงาน/
ชิ้นงาน

-

-

-

-

1

0

1

5

2.6 จานวนงานวิจัยได้รับรางวัล
ผลงาน
1
2
3
2
ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ
2.7 จานวนบทความวิจัยได้รับการ บทความ
24
28 32 36 40 59
อ้างอิง(Citation) ใน
Refereed Journal หรือใน
ฐานข้อมูลระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิน่
โครงการ 5.00 740 755 770 785 800
3.1 จานวนโครงการ/กิจกรรมที่
ถ่ายทอดความรู/้ บริการ
/กิจกรรม
วิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความต้องการ
พัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมชุมชน
ประเทศชาติ และนานาชาติ
3.2 จานวนผู้เข้ารับบริการ
วิชาการ
3.3 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการ
วิชาการ

20

ผลการดาเนินงาน
ผลการ
คะแนน
ถ่วง
ดาเนินงาน
ที่ได้
คะแนน

82,792,463 2.1981 0.1319

-

1.0000 0.0200

-

4.0000 0.2000

24

5.0000 0.3000

735

0.5500
1.0000 0.0500

คน/
หน่วยงาน

5.00

156,000

182,000

208,000

234,000

260,000

272,225

5.0000 0.2500

ร้อยละ

5.00

60

65

70

75

80

83.60

5.0000 0.2500
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ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

5

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2 จานวนโครงการ/กิจกรรมใน โครงการ 3.50
42 44 46 48 50
การอนุรักษ์พัฒนา และสร้าง /กิจกรรม
เสริมเอกลักษณ์ศลิ ปะ และ
วัฒนธรรม
4.4 จานวนโครงการทีด่ าเนินการ
เพื่อแก้ไข/ลดป๎ญหา
สิ่งแวดล้อมและมลพิษให้กับ
ชุมชน

โครงการ

3.50

41

44

47

50

53

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาสู่ระดับสากล
5.1 ระดับความสาเร็จของการ
ระดับ
1.00
1
2
3
4
5
จัดการองค์ความรู้ของส่วน
งาน (KM)

ผลการดาเนินงาน
ผลการ
คะแนน
ถ่วง
ดาเนินงาน
ที่ได้
คะแนน

44

0.2333
2.0000 0.0700

52

4.6667 0.1633

1,2,3,4

0.2761
4.0000 0.0400

5.2 ระดับคุณภาพของการบริหาร
จัดการข้อมูลในระบบ CMU MIS

ระดับ

1.00

1

2

3

4

5

1,2,3,4

4.0000 0.0400

5.3 ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากรของส่วนงาน

ระดับ

1.00

1

2

3

4

5

1,2,3,4

4.0000 0.0400

5.4 ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตาม BSC ของส่วน
งาน

ระดับ

1.00

1

2

3

4

5

1

1.0000 0.0100

5.5.1 ระดับความสาเร็จของการ

ระดับ

0.50

2

4

6

8

10

-0.26

1.0000 0.0050

ดาเนินงานตามมาตรการ
ประหยัดงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย
(การประหยัดงบดาเนินงาน)

แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
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เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

หน่วยวัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

1

ระดับ

0.50

2

4

6

8

10

-0.07

1.0000 0.0050

5.6 ร้อยละของบุคลากรประจา
สายสนับสนุน/สายปฏิบัติการ
ที่ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะในวิชาชีพต่อ บุคลากร
ประจาสายสนับสนุน/สาย
ปฏิบัติการทั้งหมด

ร้อยละ

1.00

60

65

70

75

80

73.0303

3.6061 0.0361

5.7 ร้อยละของบุคลากรประจา
สายวิชาการทีไ่ ด้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะในวิชาชีพ
ต่อ บุคลากรประจาสาย
วิชาการทั้งหมด

ร้อยละ

2.00

70

75

80

85

90

91.0256

5.0000 0.1000

ตัวชี้วัด
5.5.2 ระดับความสาเร็จของการ

5

ผลการดาเนินงาน
ผลการ
คะแนน
ถ่วง
ดาเนินงาน
ที่ได้
คะแนน

ดาเนินงานตามมาตรการ
ประหยัดงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย
(การประหยัดการใช้ค่า
สาธารณูปโภค)

รวม

22
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3.8988

2.6.5 ผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2554

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
1.1 ร้อยละความพึงพอใจต่อ
ร้อยละ
4.00
60 65
บัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต*

5

ผลการดาเนินงาน
ผลการ
คะแนน
ถ่วง
ดาเนินงาน
ที่ได้
คะแนน

70

75

80

75.60

1.1727
4.1200 0.1648

1.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาและ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี

ร้อยละ

3.00

60

65

70

75

80

76.47

4.7800 0.1434

1.3 ระดับความสาเร็จของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของส่วนงาน*

คะแนน

4.00

1

2

3

4

5

4.58

4.5800 0.1832

1.4 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี

คน

4.00

180 210 240 270 300

286

4.5333 0.1813

1.5 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท

คน

4.00

85

99

113 127 141

84

1.0000 0.0400

1.6 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก

คน

4.00

14

16

18

21

23

5

1.0000 0.0400

1.7 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า

ร้อยละ

3.00

12

24

36

48

60

84.51

5.0000 0.1500

1.8 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
(รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์)

ร้อยละ

3.00

6

12

18

24

30

40.85

5.0000 0.1500

คน

6.00

25

27

28

29

31

27

2.0000 0.1200

1.9 จานวนนักศึกษาต่างชาติ
ทั้งหมดในแต่ละปี l

แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
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ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

5

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัย
ผลงาน/
2.1 จานวนผลงานวิจัยหรืองาน
5.00
60 70 80 90 100
สร้างสรรค์ทตี่ ีพิมพ์เผยแพร่
ชิ้นงาน
หรือ นาไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ
2.2 จานวนงานวิจัยได้รับรางวัล
ผลงาน
5.00
0
- 0:00 0:00 0:00
ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ
2.3.1 จานวนผลงานวิจัยหรืองาน
ผลงาน/
2.50
0
1
สร้างสรรค์ทไี่ ด้ยื่นขอจด
ชิ้นงาน
ทะเบียนสิทธิบตั รหรืออนุ
สิทธิบัตร
2.3.2 จานวนผลงานวิจัยหรืองาน
ผลงาน/
2.50
0
1
สร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการจด
ชิ้นงาน
ทะเบียนสิทธิบตั รหรืออนุ
สิทธิบัตร

ผลการดาเนินงาน
ผลการ
คะแนน
ถ่วง
ดาเนินงาน
ที่ได้
คะแนน

143

1.5772
5.0000 0.2500

4

5.0000 0.2500

2

5.0000 0.1250

0

1.0000 0.0250

88

5.0000 0.2500

2.4 จานวนอาจารย์และนักวิจัย
ประจาทีไ่ ด้รับทุนทาวิจยั หรือ
งานสร้างสรรค์จากแหล่งทุน
ภายในและภายนอก

คน

5.00

36

42

48

54

60

2.5 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั
และงานสร้างสรรค์จากแหล่ง
ทุนภายใน

บาท

5.00

3,034,080

3,539,760

4,045,440

4,551,120

5,056,800

9,710,530.87 5.0000

2.6 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั
และงานสร้างสรรค์จากแหล่ง
ทุนภายนอก

บาท

5.00

39,000,000

45,500,000

52,000,000

58,500,000

65,000,000

55,540,421.46

3.5447 0.1772

6.00

24

28

32

36

40

59

5.0000 0.3000

2.7 จานวนบทความวิจัยได้รับการ บทความ
อ้างอิง(Citation) ใน
Refereed Journal หรือใน
ฐานข้อมูลระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ

24
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0.2500

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

5

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
โครงการ 2.00 450 525 600 675 750
3.1 จานวนโครงการ/กิจกรรมที่
ถ่ายทอดความรู/้ บริการ
/กิจกรรม
วิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความต้องการ
พัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมชุมชน
ประเทศชาติและนานาชาติ
3.2 จานวนผู้เข้ารับบริการ
วิชาการ

คน

2.00

162,000

189,000

216,000

243,000

270,000

3.3 จานวนรายได้จากการ
ให้บริการวิชาการ

บาท

3.00

2,400,000

2,800,000

3,200,000

3,600,000

4,000,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 จานวนโครงการ/กิจกรรมใน โครงการ 2.50
28 33 38 42 47
การอนุรักษ์พัฒนา และสร้าง /กิจกรรม
เสริมเอกลักษณ์ศลิ ปะ และ
วัฒนธรรม
4.4 จานวนโครงการทีด่ าเนินการ
เพื่ออนุรักษ์/แก้ไข/ลดป๎ญหา
สิ่งแวดล้อมและมลพิษให้กับ
สังคม/ชุมชนภายนอก
มหาวิทยาลัย

โครงการ

2.50

18

22

26

30

34

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาสู่ระดับสากล
5.2 ระดับความสาเร็จของการ
ระดับ
5.00
1
2
3
4
5
ดาเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากรของส่วนงาน
5.3 ระดับคุณภาพของการบริหาร ระดับ
5.00
1
2
3
4
5
จัดการข้อมูลในระบบ CMUMIS

ผลการดาเนินงาน
ผลการ
คะแนน
ถ่วง
ดาเนินงาน
ที่ได้
คะแนน

4,231

0.4872
5.0000 0.1000

252,689

4.3589 0.0872

7,369,661. 5.0000 0.1500
18

47

0.2500
5.0000 0.1250

34

5.0000 0.1250

5

0.5855
5.0000 0.2500

5

5.0000 0.2500
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ตัวชี้วัด
5.6.1 ระดับความสาเร็จของการ

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

หน่วยวัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

1

ร้อยละ

2.50

2

4

6

8

10

18.90

1.0000 0.0250

ร้อยละ

2.50

2

4

6

8

10

-4.84

2.4210 0.0605

5

ผลการดาเนินงาน
ผลการ
คะแนน
ถ่วง
ดาเนินงาน
ที่ได้
คะแนน

ดาเนินงานตามมาตรการ
ประหยัดงบประมาณรายจ่าย
ของมหาวิทยาลัย(การ
ประหยัดงบประมาณหมวดงบ
ดาเนินงาน)
5.6.2 ระดับความสาเร็จของการ

ดาเนินงานตามมาตรการ
ประหยัดงบประมาณรายจ่าย
ของมหาวิทยาลัย(การ
ประหยัดการใช้สาธารณูปโภค
และพลังงาน)
รวม

100.00

4.0727

2.6.6 ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามคารับรองตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2553 - 2554

ไตรมาสที่1 และ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวม (ร้อยละ)
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ปี 2553
2.88
3.36
3.90
67.60

ปี 2554
2.79
3.45
4.07
68.50

แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

ส่วนที่ 3
แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)

ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
คณะเกษตรศาสตร์ได้ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) เป็น
ประจาทุกปีเพื่อนามาพัฒนา ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น SWOT เป็นการวิเคราะห์ใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคที่องค์กรภายใต้การแข่งขันซึ่งจะช่วยให้มุ่งเน้นจุดแข็งขององค์กร ลดการคุกคาม
จากภายนอกและใช้ความได้เปรียบที่เป็นไปได้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโอกาสที่สามารถใช้ได้
การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือเพื่อกาหนดกลยุทธ์ขององค์กร สามารถนาไปวิเคราะห์
องค์กรในมุมมองของคู่แข่งได้ อาจจะนาเครื่องมือด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก มาช่วย
สนับสนุนนาข้อมูลมาเปรียบเทียบกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคอีกครั้ง เพื่อจะได้ให้เกิดความแม่นยา
และเที่ยงตรงเพียงพอที่จะนาไปใช้เป็นกลยุทธ์ขององค์กรได้ ดังต่อไปนี้

แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
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3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Assessment)
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. คณะเกษตรศาสตร์มีศักยภาพและความพร้อมใน 1. จ านวนคณาจารย์ มี น้ อ ยเมื่ อ เที ย บกั บ ภาระงาน
การพัฒ นาความร่ ว มมื อทางวิ ช าการกั บ สถาบั น จานวนนักศึกษาและหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่ใน
การศึกษาในอาเซียนและนานาชาติ เพื่อยกระดับ ป๎จจุบัน
คุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ
2. คณาจารย์อาวุโสที่มี คุณวุฒิและตาแหน่ง วิชาการ
2. คณะเกษตรศาสตร์มีคณาจารย์ที่มีคุณภาพ และ ระดับศาสตราจารย์ ดร. และรองศาสตราจารย์ ดร.
ตาแหน่งวิชาการในระดับสูง สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และมีประสบการณ์สูงทั้งด้านการเรียนการสอนการ
ของ สมศ. และ มช. ในภาพรวม ซึ่งเป็นกาลังสาคัญ วิ จั ย และการบริ ก ารวิ ช าการก าลั ง เกษี ย ณอายุ
ในการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและการ จานวนมาก ทาให้เกิดช่องว่างระหว่างคณาจารย์รุ่น
อาวุ โ สกั บ รุ่ น ใหม่ เ ป็ น ผลให้ ค วามเข้ ม แข็ ง ทาง
บริการวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิชาการและความสามารถในการขอโครงการวิจัย
3. มี ห ลั ก สู ต รที่ พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ให้ ไ ด้ ม าตรฐาน
ขนาดใหญ่ลดลง
ตามเกณฑ์ สกอ. 2548 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 2552 และมีหลักสูตร 3. นักศึกษาและบัณฑิตส่วนใหญ่ยังขาดทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน
นานาชาติเป็นที่ยอมรับ
4. มี ร ะบบบริ ห ารการจั ด การศึ ก ษาที่ ดี ไ ด้ รั บ การ 4. งบประมาณมีจากัดและส่วนใหญ่ใช้ไปเป็นเงินเดือน
ประเมินระบบประกั นคุณภาพการศึกษาทุกระบบ ส่วนงบดาเนินการและงบวิจัย มีสัดส่วนน้อย
ทั้งของ มหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. อยู่ในระดับ 5. อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาในป๎ จ จุ บั น นั บ ว่ า
ดีมาก ซึ่งเป็นระดับการประเมินสูงสุด
ต่ ามาก เมื่ อ เที ย บกั บ สถาบั น การศึ ก ษาอื่ น และ
5. ศักยภาพงานวิจัยของคณะสูงมาก ได้รับการจัด รายได้ จ ากค่ า ลงทะเบี ย น ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา
อั น ดั บ เป็ น คณะวิ จั ย อั น ดั บ 2 ของประเทศไทย ระดั บ ปริญ ญาตรี คิด เป็น เพีย งประมาณ 12.5 %
รองจากมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ จากการจัด เมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิต
อันดับของสถาบัน ISI Research Data ประเทศ
เนเธอร์ แ ลนด์ จ ากการนั บ จ านวนตี พิ ม พ์ ใ นปี
พ.ศ. 2551 - 2554
6. บั ณ ฑิ ต ของคณะเกษ ตรเป็ น คนดี มี ค ว าม รู้
ความสามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สั ง คมได้ ดี ไ ด้ รั บ
คะแนนความพึงพอใจจากนายจ้ างสูงกว่า เกณฑ์
ของ สมศ.
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สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Assessment)
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
7. อาจารย์ แ ละนั ก วิ ช าการมี ศั ก ยภาพสู ง ในการ
ท างานวิ จั ย และได้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จากแหล่ ง
ทุนภายนอกจานวนมาก มีการตีพิมพ์และเผยแพร่
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติจานวนมาก
และผลวิ จั ย ของคณาจารย์ ไ ด้ รั บ การอ้ า งอิ ง ใน
ระดับสูง
8.

คณะเกษตรศาสตร์ มีผ ลงานวิจัย นวัตกรรมที่
สามารถน าไปใช้ แ ก้ ไ ขป๎ ญ หาให้ ชุ ม ชนไปสู่ เ ชิ ง
พาณิช ย์ และสามารถยื่ น จดทะเบี ยนทรั พย์ สิ น
ทางป๎ ญ ญาและจดทะเบี ย นพัน ธุ์ / ขึ้ น ทะเบี ย น
พันธุ์จานวนมาก
9. คณะเกษตรศาสตร์ มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย มี
ศู น ย์ / สถานี วิ จั ย ทั้ ง ในพื้ น ราบ ที่ ด อน ที่ สู ง
และเกษตรเขตชลประทาน ที่มีโอกาสจะดึงดูดแหล่ง
ทุนร่วมวิจัยและสร้างรายได้ให้คณะ
10.คณะเกษตรศาสตร์มีห น่ว ยบริหารงานวิจัย และ
ระบบสนั บสนุน ประสานงานที่เข้มแข็งได้รับ การ
คัดเลือกจากมหาวิทยาลัยให้เป็น หน่วยงาน 1 ใน
6 ของมหาวิทยาลัย ทาหน้าที่เป็นหน่วยประสาน
งานวิจัย“คลัสเตอร์” มูลค่าเพิ่มของการผลิตและ
แปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจฯ” ภายใต้โครงการ
มหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย และเป็ น แกนหลั ก ในการ
ด าเนิ น การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ วิ จั ย และวั ฒ นธรรมข้ า ว
ล้ า นนาเป็ น โครงการวิ จั ย เชิ ง บู ร ณาการร่ ว ม
ระหว่าง 8 คณะ และ 1 สานัก
11.มี ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการและถ่ า ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตร และศู น ย์ วิ จั ย และฝึ ก อบรมที่ สู ง
รับ ผิ ดชอบงานด้านบริ การวิช าการและวิจัยที่ ใช้
ระเบียบบริหารงานที่คล่องตัวมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล
แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

29

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Assessment)
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
12.มีกิจกรรมและโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทานุ
บารุง ศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์พันธุ์พืชพันธุ์
สัตว์ รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจานวนมาก
13.คณะเกษตรศาสตร์ มีศักยภาพและองค์ความรู้ที่
โดดเด่นด้านเกษตรที่สูง มีสถานีวิจัยและฝึกอบรม
เกี่ยวกับ เกษตรที่สูงอยู่ 4 สถานี มีโ ครงการวิจัย
และพั ฒ นาร่ ว มกั บ องค์ ก รในประเทศ และ
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 จน
ป๎จจุบัน อาทิ สานักงานปูองกันปราบปรามยาเสพ
ติด องค์การสหประชาชาติ ประเทศออสเตรเลีย
อเมริกา ญี่ปุน เนเธอร์แลนด์ และเยอรมนี เป็นต้น
คณาจารย์ บุ ค ลากร ของคณะเกษตรศาสตร์ มี
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์สูง ทั้งในเชิงวิจัย
บริการวิชาการและพัฒนา ได้รับความไว้วางใจให้
ท างานร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง โครงการ
พระราชดาริ โครงการปิดทองหลังพระฯ รวมทั้ง
โครงการส่ ว นพระองค์ ของสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุ ดา เพื่อพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตของ
กลุ่มชุมชนบนพื้นที่สูงมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
14.คณะเกษตรศาสตร์มีความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า
รวมทั้ ง ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (Stakeholder) มี
เครื อ ข่ า ยนั ก ศึ ก ษาเก่ า ที่ เ ข้ ม แข็ ง และสามารถ
สนับสนุนการพัฒนา ในหลายๆ ด้าน
15.คณะเกษตรศาสตร์ ไ ด้ น าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (MIS และ ICT) มาใช้
เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตาม
พันธกิจของคณะในด้านต่างๆ อาทิ ระบบ AGRI MIS, Time Attendance, e - Meeting, KM
Corner, e - document (e - QA), e -Budgeting,
e-Service, e - Car Reserve, e - Meeting Room
Reserve, e - Study Room Reserve, และ e Lab เป็นต้น
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สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (External Assessment)
โอกาส (Opportunities)
1. นโยบายของรั ฐ มีความชัด เจนในการส่ งเสริ มให้
ประเทศไทยเป็ น ศูน ย์ การศึ กษาในกลุ่ มประเทศ
เพื่อนบ้ านทาให้มหาวิทยาลัย เชีย งใหม่และคณะ
เกษตรมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นศูนย์การศึกษา ใน
GMS / ในประชาคมอาเซียน
2. จังหวัดเชีย งใหม่เป็ น ศูนย์ กลางของภาคเหนือ มี
สิ่ ง อ านวยความสะดวก ครบถ้ ว นและอยู่ ใ น
ตาแหน่ ง ที่ ส ภาพแวดล้ อ มวัฒ นธรรมและสภาพ
ภูมิศาสตร์ที่สวยงาม เอื้อต่อการอยู่อาศัย ศึกษา
และวิจัย ทั้งระบบเกษตรพื้นราบ เกษตรที่สูงและ
ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทา
ให้ ค ณาจารย์ นั ก วิ จั ย และนั ก ศึ ก ษาต่ า งประเทศ
สนใจมาทาวิจัยและศึกษา
3. สังคม/ ชุมชนเริ่มสนใจในสุขภาพ ต้องการอาหาร
ที่มีคุณภาพ/ ปลอดภัย ประกอบกับราคาสิ นค้ า
เกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร (รวมทั้งพืชพลังงาน
พืชอุตสาหกรรม) มีราคาแพงดึงดูดให้เกษตรกร/
นั ก วิ จั ย / สั ง คมกลั บ มาสนใจและศึ ก ษาด้ า น
การเกษตรมากขึ้น รวมทั้งใช้องค์ความรู้วิช าการ
เกษตรสมัยใหม่เข้าไปช่วยบริหารจัดการมากขึ้น
4. การที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้โครงการอาหารและการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะโครงการ
นวั ตกรรมข้ าวไทยเพิ่ มมู ล ค่ าสู่ ตลาดโลก ที่ เป็ น
นวั ตกรรมเพิ่ มมู ลค่ าที่ เพื่ อเป็ นโครงการน าร่ องใน
โครงการ Science Park ภาคเหนือของกระทรวง
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพหลัก ทาให้คณาจารย์ นักวิจัย
ของคณะมีโอกาสได้รับงบประมาณทาวิจัยมากขึ้น

อุปสรรค (Threats)
1.นโยบายการจั ด ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย เพิ่ ม ขึ้ น ของ
รัฐบาลและการเปิดเสรีการค้า (FTA) และการรวม
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558
ทาให้ การศึก ษาระดับ อุดมศึกษาด้า นการเกษตร
มีการแข่งขันในการจัด การศึกษาและการจัดอันดับ
สถาบันศึกษา
2. อั ต ราทดแทนบุ ค ลากรเกษี ย ณอายุ โดยเฉพาะ
สายสนั บ สนุ น (สาย ข. ค.) และลู ก จ้ า งประจ า
ไม่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาอั ต ราคื น ท าให้ ก ารเรี ย น
การสอนและการวิ จัยของคณะทางานด้ว ยความ
ยากล าบาก เพราะธรรมชาติส าขาเกษตรศาสตร์
จ าเป็ น ต้ อ งมี นั ก วิ ช าการและคนงานช่ ว ยดู แ ล
ศูนย์วิจัย แปลงทดลองการปฏิบัติภาคสนาม ปลูก
พืช และเลี้ยงสัตว์
3.ผลงานวิ จั ย ทางด้ า นการพั ฒ นาพั น ธุ์ พื ช พั น ธุ์
สั ต ว์ จนสามารถจดทะเบี ย นพั น ธุ์ พื ช พั น ธุ์ สั ต ว์
ได้ แต่ไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็น KPI ผลงาน
ทางวิชาการตามเกณฑ์ สมศ.และ สกอ.
4. โครงสร้ า งประชากรไทยมี แ นวโน้ ม ที่ ป ระชากร
วั ย สู ง อายุ เ พิ่ ม ขึ้ น ขณะที่ ป ระชากรวั ย เด็ ก วั ย
ศึกษาเล่ าเรียนและวัยทางานลดลง รวมทั้งความ
นิยมในการเรียนสาขาเกษตรศาสตร์ลดลง
5. นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและเก่ง สนใจจะมาเรียน
ด้านการเกษตรลดลง (Input) ทาให้ส่งผลต่อการจัด
การศึ ก ษา (Process) และคุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต
(Output) ทาได้ยากขึ้น
6. การได้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น จากรั ฐ บาล
(รวมทั้งจากมหาวิทยาลัย) ลดลง อีกทั้งงบประมาณ
ในส่วนงบดาเนินการยังไม่เพียงพอ ขณะที่นโยบาย
ของรั ฐ บาล เพิ่ ม เงิ น เดื อ นและค่ า แรง ท าให้ เ กิ ด
ป๎ญหาต่อการบริห ารงานและการพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ ตามวิสัยทัศน์ทาได้ยากขึ้น
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สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Assessment)
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
7. การบริ ห ารในสถานะมหาวิท ยาลั ยในก ากับ ของ
มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่ ยังมีการอิง กฎ/ ระเบียบ
ระบบราชการอยู่ มากทาให้ การบริห ารงาน และ
การปฏิ บั ติ ง านภายในคณะ หลายส่ ว นยั ง ติ ด ขั ด
ล่าช้าและขาดประสิทธิภาพ
8. ป๎ญหาโลกร้อน เกิดฝนแล้ง ฝนตกหนัก ดินถล่ ม
น้าท่วม เกิดโรคแมลงใหม่ๆระบาด เป็นอุปสรรค
ต่อการผลิตและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
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3.2 Road Map สู่ความเป็นเลิศ มาตรฐานคุณภาพระดับสากลของคณะเกษตรศาสตร์ มช. (พ.ศ. 2555 - 2559)
วิ สยั ทัศน์
คณะเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรชั้นนาตามมาตรฐานสากล
เป็นอันดับ 1 ของประเทศด้านการวิจัย ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ มีการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ให้บริการวิชาการบนฐาน
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

เป้าประสงค์ 1
คณะเกษตรศาสตร์มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากลได้รับ
การจัดอันดับชั้นนาด้านการเกษตร และผลิตบัณฑิต ตามความต้ องการของตลาด
และฝึกฝนให้บัณฑิตเป็นผู้ชี้นาด้านการพัฒนาการเกษตรของประเทศ
เป้าประสงค์ 2
ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ
เป้าประสงค์ 3
บัณฑิตคณะเกษตรฯเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถมีทักษะเป็น
ที่ยอมรับ สามารถชีน้ าสังคม รวมทั้งมีความสามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ และสากล

เป้าประสงค์ 1
คณะเกษตรศาสตร์มุ่งสู่การเป็นคณะวิจัยที่มีคุณภาพและสร้าง
นวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การพัฒนา
เศรษฐกิจของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ
เป้าประสงค์ 2
เน้นงานวิจัยที่เป็น อัตลักษณ์ของคณะเกษตรศาสตร์ มช.
เป้าประสงค์ 3
เน้นการวิจัยเชิงบูรณาการ ตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า

เป้าประสงค์
คณะเกษตรศาสตร์ เ ป็ น ที่ พึ่ ง และร่ ว ม
พัฒนากับชุมชนและสังคม

1.1 ปรับปรุงหลักสูตรให้ได้ตามมาตรฐาน TQF และมาตรฐานสากล
1.2 เปิ ด/ปรับปรุงหลัก สูตรให้ส อดคล้องต่อความต้องการของตลาด/ผู้ใ ช้
บัณฑิต
1.3 เพิ่มจานวนนักศึกษาเข้าสู่สหกิจศึกษา
1.4พัฒนาคุณภาพบัณฑิตโดยจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based
Learning Area Based learning, Self Directed Learning, Life Long
Learning และ ICT Integrated learningรวมทั้งเน้นการศึกษาวิจัยในระดับ
บัณฑิตศึกษา
1.5พัฒนาและส่งเสริมความเป็นนานาชาติแ ก่ นักศึ กษาโดยการจั ดการ
เรียนการสอนเป็น ภาษาอังกฤษ
1.6 เสริมสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และจัดกิจกรรม
ต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
1.7 เพิ่มจานวนรับนักศึกษาที่มีคุณภาพ
2.1จัดสรรที่นั่งให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
3.1. พัฒนาบัณฑิตให้มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการเป็นผู้นา ขยัน
อดทน มีจิตสานึกรับผิดชอบและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างมี
เหตุผล

1.1 สร้างทีมวิจัยของคณะฯที่แข็งแกร่ง เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่
มีคุณภาพและสร้า งสรรค์โดยความร่วมมื อระหว่างอาจารย์
บัณฑิตศึกษาและนักวิจัยมาร่วมทาวิจัย
1.2 จัดสรรและแสวงหาทุนสนับสนุนการวิจัย
1.3 พัฒนางานวิจัย ตามความต้องการของพื้นที่/ป๎ญหาของ
ประเทศและตอบสนองต่อการพัฒนาภาคการผลิต เศรษฐกิจ
และสังคมในระดับชาติและระดับนานาชาติ
1.4. ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาและผลั ก ดั น ให้ ค ณาจารย์ / นั ก วิ จั ย
ดาเนินการเพื่อขอรับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธ์
และจดทะเบียนพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ชนิดใหม่ๆ
2.1 พั ฒ นาการวิ จั ย มุ่ ง เน้ น เกษตรที่ สู ง และจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติบนที่สูง
3.1งานวิ จั ย เชิ ง บู ร ณาการให้ เ กิ ด มู ล ค่ า คุ ณ ค่ า และเกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด

1. ให้ บ ริก ารวิ ช าการและวิ ช าชี พ โดยมี
ศู น ย์ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ล ะ ถ่ า ย ท อ ด
เทคโนโลยีการเกษตรเป็นหลัก โดยใช้ความ
เชี่ ย วชาญ ศั ก ยภาพของบุ ค ลากรคณะ
เกษตรศาสตร์แก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชนทั่วไป
2.สร้ า งระบบการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการที่
สอดคล้ อ งกั บ ระบบการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ 1
สืบสาน และทานุบ ารุง ศาสนา ศิ ลปวัฒนธรรมประเพณี ไทย
ท้องถิ่นล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
เป้าประสงค์ 2
คณะเกษตรศาสตร์เป็นแบบอย่างในการจัดการ
สภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาความเป็นสากลของคณะ

เป้าประสงค์ 1
พัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษา
และวิ ช าการต่ า งประเทศ ในภู มิ ภ าคอาเซี ย นเอเชี ย และ
นานาชาติ
เป้าประสงค์ 2
เตรี ย มคณะเกษตรศาสตร์ พ ร้ อ มเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น
ในปี 2558

1.1 สื บ สานและท านุ บ ารุ ง ศาสนาศิ ล ปวั ฒ นธรรมพื้ น บ้ า น 1.1 สร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน
วิชาการต่างประเทศ
ประเพณีท้องถิ่นล้านนา โดยเฉพาะด้านการเกษตร
1.2นาความรู้และศักยภาพของคณะไปร่วมกับชุมชน/ ในการ 2.1 แสวงหาแหล่ ง ทุ น จากแหล่ ง ทั้ ง ในประเทศและ
ต่า งประเทศเพื่ อ ส่ ง เสริ ม โครงการแลกเปลี่ ย น อาจารย์
ทานุบารุง อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 สนับสนุนการรณรงค์และการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสานึก นั ก วิ จั ย แ ล ะนั ก ศึ ก ษา ใ นก า ร พั ฒน า ทั กษ ะ เ พื่ อ
และการมีส่วนร่วมให้แก่บุคลากรและนักศึกษาในการรักษาภูมิ เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ทัศน์สิ่งแวดล้อมทั้งภายในคณะ ศูนย์และ สถานีวิจัยของคณะ ยั่งยืน
2.2 พัฒนาและส่ง เสริม ความรู้ ความเข้าใจและทักษะ
และชุมชนสังคมให้น่าอยู่
2.2 พัฒนา สร้างระบบการทานุบารุง ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาในการผลิตและนาเสนอผลงาน
ทางวิชาการในเวทีนานาชาติในภูมิภาคอาเซียน เอเชียและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับการ
นานาชาติ
ประกันคุณภาพการศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่ 6: พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดแี ละมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ 1: มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ 2: บุคลากรคณะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ รักองค์กร ทางานอย่างมีความสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ นาคณะไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
เป้าประสงค์ 3: คณะเกษตรศาสตร์สามารถแสวงหาทรัพยากรและสามารถพึ่งพา พัฒนา ตนเองได้อย่างยั่งยืนองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และมีความสุขในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ : 1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการในทุกๆ ด้านให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมมาภิบาลโดยเปลี่ยนจากการกากับและควบคุมมาเป็นการมอบอานาจ / กระจายอานาจ
1.2 พัฒนาและใช้ระบบบริหารงานยุคใหม่และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการของคณะตามหลักแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.1 พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะ ความรู้ ประสบการณ์พร้อมทั้งสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน
2.2 พัฒนาและจัดระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM) อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ นาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LM)
2.3 สร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรขวัญและกาลังใจ และบรรยากาศการทางานอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในคณะฯให้รักองค์กรและทางานอย่างมีความสุข
3.1 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพย์สินและการหารายได้ของคณะอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
3.2 ผลักดันนโยบายการเสนอขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อให้มีความเหมาะสมกับต้นทุนการดาเนินงานและการผลิตบัณฑิตของคณะ เสนอต่อผู้บ ริหารมหาวิทยาลัย
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แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

3.3 แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 1
คณะเกษตรศาสตร์มีการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ และ
มาตรฐานระดับสากลได้รับ
การจั ด อั น ดั บ ชั้ น น าด้ า น
การเกษตร และผลิตบัณฑิต
ตามความต้องการของตลาด
และฝึ ก ฝนให้ บั ณ ฑิ ต เป็ น ผู้
ชี้ น าด้ า นการพั ฒ นาการ
เกษตรของประเทศ

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1.1 ปรับปรุงหลักสูตรให้ได้
ตามมาตรฐาน TQF และ
มาตรฐานสากล

1.1.1 ร้อยละของหลักสูตร
ตามมาตรฐาน TQF

1.2 เปิด/ปรับปรุงหลักสูตร
ให้สอดคล้องต่อความ
ต้องการของตลาด/ผู้ใช้
บัณฑิต

1.2.1. จานวนหลักสูตรเปิด 1.2.1. จานวน 7 หลักสูตร
ใหม่
ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร
1) ธุรกิจเกษตรและอาหาร
2) การออกแบบภูมิทัศน์ และ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
3) เกษตรที่สูงและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ระดับบัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร
- ระดับปริญญาโท
1) พลังงานชีวมวล
(หลักสูตรร่วมสหสาขาวิชา)
2) เกษตรทีส่ ูงและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
(หลักสูตรนานาชาติ)
- ระดับปริญญาเอก
1) กีฎวิทยา
2) เกษตรที่สูงและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
(หลักสูตรนานาชาติ)
1.2.2. จานวนหลักสูตรที่
ปรับปรุงตามเกณฑ์ที่
กาหนด (ทุก 5 ปี)

1.3 เพิ่มจานวนนักศึกษาเข้า
สู่สหกิจศึกษา

เป้าหมาย
1.1.1 ร้อยละ 100

1.2.2. จานวน 20 หลักสูตร
- ปริญญาตรี 2 หลักสูตร
- ปริญญาโท 11 หลักสูตร
- ปริญญาเอก 7 หลักสูตร

1.3.1 ร้อยละของนักศึกษา 1.3.1. เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ที่เข้าสู่หลักสูตรสหกิจศึกษา ร้อยละ 5 ต่อปี

แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
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เป้าประสงค์

กลยุทธ์
1.4 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
โดยจัดการเรียนการสอน
แบบ Problem Based
Learning Area Based
learning, Self Directed
Learning, Life Long
Learning และ ICT
Integrated learning
รวมทั้งเน้นการศึกษาวิจยั ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา

1.5 พัฒนาและส่งเสริมความ
เป็นนานาชาติแก่นักศึกษา
โดยการจัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ
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ตัวชี้วัด
1.4.1 ร้อยละของหลักสูตร
ที่มีกระบวนวิชาแบบ
Project based, Problem
Based Learning Area
Based learning, Self
Directed Learning, Life
Long Learning หรือ ICT
Integrated learning

เป้าหมาย
1.4.1 จานวนหลักสูตรที่มี
กระบวนวิชาแบบ Project
based ,Problem Based
Learning Area Based
learning, Self Directed
Learning, Life Long
Learning หรือ ICT
Integrated learning
ร้อยละ 20 ภายใน 4 ปี

1.4.2 ร้อยละของกระบวน 1.4.2 ร้อยละ 10
วิชาแบบ Project based, ของกระบวนวิชา
Problem Based, Project
Based, Learning Area
Based, learning Self
Directed Learning, Life
Long Learning และ ICT
Integrated learning
1.4.3 ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต

1.4.3 ระดับดีขึ้นไปหรือ
คะแนนเฉลีย่ 3.51-5.00
(เต็ม 5)

1.5.1 จานวนกระบวนวิชา
ที่มีการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ

1.5.1 ไม่น้อยกว่า 1 กระบวน
วิชาต่อหลักสูตร/ ปี

1.5.2 ร้อยละของกระบวน
วิชาที่ให้ความรู้ในเรื่อง
เกี่ยวกับอาเซียนแก่
นักศึกษา

1.5.2 ร้อยละ 80

1.5.3 จานวนหลักสูตร
นานาชาติ/ ปรับปรุง
หลักสูตรไทยให้เป็น
หลักสูตรนานาชาติหรือ
หลักสูตรสองภาษา

1.5.3 ไม่น้อยกว่า 2 หลักสูตร
ภายใน 5 ปี

1.5.4 จานวนโครงการ/
กิจกรรมอบรมให้ความรู้
ภาษาอังกฤษให้นักศึกษา

1.5.4 ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ/
กิจกรรมต่อปี

แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
1.6 เสริมสร้างบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้และจัดกิจกรรมต่างๆ
เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ตัวชี้วัด
1.6.1 งบประมาณ
สนับสนุนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
และอุปกรณ์การเรียนการ
สอน

เป้าหมาย
1.6.1 ไม่น้อยกว่า
1,000,000 บาทต่อปี

1.6.2 จานวนโครงการ/
1.6.2 ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/
กิจกรรมเสริมสร้าง
กิจกรรมต่อปี
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และจัด
กิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
1.7 เพิ่มจานวนรับนักศึกษา 1.7.1 จานวนนักศึกษาที่
ที่มีคุณภาพ (มีผลการเรียนดี) เข้าเรียนโครงการ
วิทยาศาสตร์เกษตร

1.7.1 จานวน 70 คนต่อปี

เป้าประสงค์ที่ 2
ให้โอกาสทางการศึกษาแก่
ผู้ด้อยโอกาสและผูม้ ี
ความสามารถพิเศษ

2.1 จัดสรรที่นั่งให้แก่
ผู้ด้อยโอกาสและผูม้ ี
ความสามารถพิเศษ

2.1.1 จานวนผู้ด้อยโอกาส 2.1.1 จานวน 5 คนต่อปี
และผูม้ ีความสามารถพิเศษ

เป้าประสงค์ที่ 3
บัณฑิตคณะเกษตรเป็นผูม้ ี
คุณธรรมจริยธรรม เป็นคนดี
มีความรู้ความสามารถมี
ทักษะ เป็นที่ยอมรับ
สามารถชี้นาสังคม รวมทั้งมี
ความสามารถแข่งขันได้ใน
ระดับประเทศ และสากล

3.1. พัฒนาบัณฑิตให้มีวินัย
มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ทักษะการเป็นผู้นา ขยัน
อดทน มีจิตสานึกรับผิดชอบ
และรูเ้ ท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมอย่าง
มีเหตุผล

3.1.1 ร้อยละผลสาเร็จของ 3.1.1 ร้อยละ 90
การดาเนินงานโครงการ
(ระดับคะแนน 4 จากเต็ม 5 )
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
มีทักษะการเป็นผู้นา ขยัน
อดทน มีจิตสานึก
รับผิดชอบและรูเ้ ท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
อย่างมีเหตุผล
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ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 1
คณะเกษตรศาสตร์ มุ่งสู่ก าร
เป็นคณะวิจัยที่มีคุณภาพและ
สร้ า งนวั ต กรรมที่ น าไปใช้
ประโยชน์ ใ นการเรี ย นการ
สอน การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ข อ ง สั ง ค ม ชุ ม ช น แ ล ะ
ประเทศชาติ

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1.1 สร้างทีมวิจัยของคณะฯ 1.1.1 จานวนทีมวิจัย
ที่แข็งแกร่ง เพื่อผลิตผล
cluster
งานวิจัยที่มีคุณภาพและ
สร้างสรรค์โดยความร่วมมือ
ระหว่างอาจารย์
บัณฑิตศึกษาและนักวิจยั
มาร่วมทาวิจัย

เป้าหมาย
1.1.1 จานวน 4 กลุ่มวิจัย

1.1.2 จานวนเงินทุนวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอก/
ภาคการผลิต

1.1.2 จานวน 65 ล้านบาท

1.1.3 ร้อยละของอาจารย์
นักวิจัยที่ได้รบั ทุนอุดหนุน
การวิจัย

1.1.3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1.1.4 จานวนบทความวิจัย 1.1.4 ไม่น้อยกว่า 180 เรื่อง
ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
ต่อปี
ระดับชาติและนานาชาติ
หรือนาไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
1.1.5 จานวนบทความวิจัย 1.1.5 ไม่น้อยกว่า 114
ที่ได้รับการอ้างอิง (ISISCI/ บทความต่อปี
Scopus)
1.2 จัดสรรและแสวงหาทุน 1.2.1 จานวนเงินทุน
สนับสนุนการวิจัย
สนับสนุนการวิจัย

1.2.2 จานวนโครงการวิจัย
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1.2.1 จานวนเงินทุนจาก
ภายนอกไม่ต่ากว่า 65 ล้านบาท
ต่อปี และจากภายในคณะ
เกษตรศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 5
แสนบาทต่อปี
1.2.2 ไม่น้อยกว่า 120
โครงการ/ ปี
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เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ที่ 2
เน้นงานวิจัยที่เป็น
อัตลักษณ์ของ
คณะเกษตรศาสตร์ มช.

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
1.2.3 ร้อยละของอาจารย์
นักวิจัยที่ได้รบั ทุนอุดหนุน
การวิจัย

เป้าหมาย
1.2.3 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.3 พัฒนางานวิจัยตาม
1.3.1 จานวนงานวิจัยที่
ความต้องการของพื้นที่/
นาไปใช้ประโยชน์
ปัญหาของประเทศและ
ตอบสนองต่อการพัฒนา
ภาคการผลิต เศรษฐกิจ
และสังคมในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ
1.3.2 จานวนโครงการวิจัย
ทีด่ าเนินการร่วมกับชุมชน

1.3.1 ไม่น้อยกว่า 25 โครงการ
ต่อปี

1.4. ส่ งเสริ ม พัฒ นาและ
ผ ลั ก ดั น ใ ห้ ค ณ า จ า ร ย์ /
นั ก วิ จั ย ด าเนิ น การเพื่ อ
ขอรั บ กา ร จ ด สิ ทธิ บั ต ร
อนุ สิท ธิบั ต ร ลิข สิ ทธิ์ และ
จดทะเบี ย นพั น ธุ์ พื ช พั น ธุ์
สัตว์ชนิดใหม่ๆ

1.4.1 จานวนโครงการ
ส่งเสริมให้ความรู้นักวิจัย
เรื่องสิทธิประโยชน์จาก
ผลงานวิจัย

1.4.1 ไม่น้อยกว่า
2 โครงการ/ ปี

1.4.2 จานวนอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และขึ้น/
จดทะเบียนพันธุ์พืชและ
สัตว์

1.4.2 ไม่น้อยกว่า
1 ชิ้นผลงาน/ ปี

2.1.1 จานวนโครงการวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์
ของคณะเกษตรศาสตร์

2.1.1 ไม่น้อยกว่า
10 โครงการ/ ปี

2.1 พัฒนาการวิจัยมุ่งเน้น
เอกลักษณ์ของคณะ
เกษตรศาสตร์

1.3.2 ไม่น้อยกว่า
5 โครงการ/ ปี

เป้าประสงค์ที่ 3
เน้ น การวิ จั ย เชิ ง บู ร ณาการ 3.1 ส่งเสริมให้เกิดโครงการ 3.1.1 จานวนโครงการวิจัย 3.1.1 ไม่น้อยกว่า
ตั้ ง แต่ ต้ น น้ า กลางน้ า และ วิจัยบูรณาการกับประเทศ เชิงบูรณาการกับประเทศ 5 โครงการ/ ปี
ปลายน้า
อาเซียนหรือนานาชาติ
กลุ่มอาเซียนหรือนานาชาติ
แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
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ยุทธศาสตร์ 3 ให้บริการวิชาการบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
คณะเกษตรศาสตร์เป็นที่พึ่ง 1.1 ให้บริการวิชาการและ
1.1.1 จานวนโครงการ/
และร่วมพัฒนากับชุมชนและ วิชาชีพโดยมีศูนย์บริการวิชาการ กิจกรรมที่ถ่ายทอดความรู้
สังคม
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
บริการวิชาการและวิชาชีพ
การเกษตรเป็นหลัก โดยใช้ความ
เชี่ยวชาญ ศักยภาพของ
บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์แก่
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนทั่วไป

2.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล
บริการวิชาการ
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เป้าหมาย
1.1.1 ไม่น้อยกว่า
2,500 กิจกรรมต่อปี

1.1.2 จานวนโครงการ/
กิจกรรมให้บริการวิชาการ
ที่มีผลต่อการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

1.1.2 ไม่น้อยกว่า
10 โครงการ/กิจกรรมต่อปี

1.1.3 จานวนแหล่งเรียนรู้
และการบริการวิชาการ
ด้านเกษตร

1.1.3 ไม่น้อยกว่า
6 แหล่ง

1.1.4 จานวนฉบับของ
วารสารเกษตรที่ตีพิมพ์
เผยแพร่

1.1.4 จานวน 3 ฉบับต่อปี

1.1.5 จัดงานวันเกษตร
ภาคเหนือ

1.1.5 จานวน 1 ครั้ง/ 2 ปี

1.1.6 จานวนรายได้รวม
จากการให้บริการวิชาการ
(ก่อนหักค่าใช้จ่าย)

1.1.6 ไม่น้อยกว่า
10,000,000 บาทต่อปี

2.1.1 จานวนระบบ
ฐานข้อมูลการบริการ
วิชาการที่สมบูรณ์และ
ทันสมัย

2.1.1 จานวน 1 ระบบ

แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

ยุทธศาสตร์ 4 ทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 1
สืบสาน และทานุบารุง ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย
ท้องถิ่นล้านนาและทรัพยากร
ธรรมชาติ

กลยุทธ์
1.1 สืบสานและทานุบารุง
ศาสนาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ประเพณีท้องถิ่นล้านนา
โดยเฉพาะด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1.1.1 จานวนโครงการสืบสาน 1.1.1 ไม่น้อยกว่า
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและ
10 โครงการ
โครงการศิลปวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการเกษตร

1.2 น าความรู้ แ ละศั ก ยภาพ 1.2.1 จานวนโครงการอนุรักษ์ 1.2.1 ไม่น้อยกว่า
ของคณะไปร่วมกับชุมชน/ ใน ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ 5 โครงการ
การท านุ บ ารุ ง อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู สิ่งแวดล้อม
ทรั พย า กร ธร ร มชา ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ที่ 2
คณะเกษตรศาสตร์เป็น
แบบอย่างในการจัดการสภาพ
ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม

2.1 สนับสนุนการรณรงค์และ 2.1.1 ความพึงพอใจของ
การจัดกิจกรรมเพื่อปลูก
บุคลากรและนักศึกษา
จิตสานึกและการมีส่วนร่วม
ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาใน
การรักษาภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม
ทั้งภายในคณะ ศูนย์วจิ ัยและ
สถานีวิจัยของคณะ และ
ชุมชนสังคมให้น่าอยู่

2.1.1 ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80

2.2 พัฒนา สร้างระบบการ
ทานุบารุง ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

2.2.1 จานวน 1 ระบบ

2.2.1 จานวนระบบจัดเก็บ
ข้อมูลด้านการทานุบารุง
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
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ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาความเป็นสากลของคณะ
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 1
พัฒนาความร่วมมือและ
ความสัมพันธ์กับสถาบัน
การศึกษาและวิชาการ
ต่างประเทศ ในภูมิภาค
อาเซียน เอเชียและนานาชาติ

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1.1 สร้างเครือข่ายและความ 1.1.1 จานวนสถาบัน/องค์กร
ร่วมมือทางวิชาการกับ
ต่างประเทศทีล่ งนามความ
สถาบันวิชาการต่างประเทศ ร่วมมือทางวิชาการในระดับ
คณะ

เป้าประสงค์ที่ 2
เตรี ย มคณะเกษตรศาสตร์ 2.1 แสวงหาแหล่งทุนจาก
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แหล่งทั้งในประเทศและ
ในปี 2558
ต่างประเทศเพื่อส่งเสริม
โครงการแลกเปลี่ยน
อาจารย์ นักวิจัย และ
นักศึกษา ในการพัฒนา
ทักษะเพื่อเตรียมพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน

เป้าหมาย
1.1.1 ไม่น้อยกว่า 1
สถาบัน/องค์กร ต่อปี และ
ครบทุกประเทศในกลุ่ม
อาเซียนภายใน 5 ปี

1.1.2 จานวนโครงการ/
กิจกรรมความร่วมมือทาง
วิชาการ

1.1.2 ไม่น้อยกว่า
10 โครงการ/กิจกรรม
ต่อปี

1.1.3 จานวนหลักสูตรความ
ร่วมมือกับนานาชาติ

1.1.3 ไม่น้อยกว่า 3
หลักสูตร

2.1.1 จานวนแหล่งทุนที่
2.1.1 ไม่น้อยกว่า
สนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยน 5 แหล่งทุน
อาจารย์ นักวิจัย และ
นักศึกษา

2.1.2 จานวนโครงการ/
กิจกรรมแลกเปลี่ยนอาจารย์
นักวิจัย และนักศึกษา

2.1.2 ไม่น้อยกว่า
5 โครงการ/ กิจกรรม

2.1.3 จานวนอาจารย์ นักวิจัย 2.1.3 ไม่น้อยกว่า 100 คน
นักศึกษาต่างชาติที่มาดูงาน
ปฏิบัติงาน ประชุม ฝึกอบรม
หรือศึกษา ณ คณะ
เกษตรศาสตร์
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แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
2.2 พัฒนาและส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะ ให้แก่บุคลากรและ
นักศึกษาในการผลิตและ
นาเสนอผลงานทางวิชาการ
ในเวทีนานาชาติในภูมิภาค
อาเซียน เอเชียและ
นานาชาติ

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
2.2.1 จานวนโครงการส่งเสริม 2.2.1 จานวน
ทักษะการใช้
2 โครงการ/ ปี
ภาษาต่างประเทศ

2.2.2 จานวนผู้ที่ไปเสนอ
ผลงาน ณ ต่างประเทศ

2.2.2 จานวน 10 คน/ ปี

2.2.3 จานวนงบประมาณจาก 2.2.3 จานวน 1,000,000
คณะเกษตรศาสตร์ที่สนับสนุน บาท/ ปี
การศึกษาดูงาน ฝึกอบรม วิจัย
นาเสนอผลงาน ณ
ต่างประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
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ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 1
มีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โปร่งใส
ตรวจสอบได้ตามหลัก
ธรรมาภิบาลตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1.1 พัฒนาระบบการบริหาร 1.1.1 ระดับความสาเร็จของ
จัดการในทุกๆ ด้านให้เกิด
การพัฒนาการบริหารจัดการ
ความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ในระดับคณะ
ตามหลัก ธรรมมาภิบาลโดย
เปลี่ยนจากการกากับและ
ควบคุมมาเป็นการมอบ
อานาจ / กระจายอานาจ

1.2 พัฒนาและใช้ระบบ
บริหารงานยุคใหม่ และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (MIS และ
ICT) ที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
การบริหารจัดการของคณะ
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2.1 พัฒนาและเสริมสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะ
ความรู้ ประสบการณ์พร้อม
ทั้งสร้างขวัญและกาลังใจใน
การทางาน

1.1.1 ผลการประเมินไม่ต่า
กว่าร้อยละ 80

1.2.1 จานวนระบบ
1.2.1 มีระบบการบริหารงาน
บริหารงาน และระบบ
ที่มีประสิทธิภาพ 1 ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (MIS และ ICT) ที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อการบริหาร
จัดการของคณะ

1.3 สร้างค่านิยม วัฒนธรรม 1.3.1 ผลการประเมินความ
องค์กรขวัญและกาลังใจ และ พึงพอใจของบุคลากรต่อ
บรรยากาศการทางานอย่างมี องค์กร
ส่วนร่วมของบุคลากรภายใน
คณะฯให้รักองค์กรและ
ทางานอย่างมีความสุข

เป้าประสงค์ที่ 2
บุคลากรคณะเป็นผูม้ ี
ความรู้ความสามารถ รัก
องค์กร ทางานอย่างมี
ความสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรับผิดชอบ นาคณะ
ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

เป้าหมาย

1.3.1 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

1.3.2 ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการบริหาร

1.3.2 ไม่น้อยกว่าระดับดี

2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าต่ออาจารย์ทั้งหมด

2.1.1 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100 ของจานวน
อาจารย์ทั้งหมด
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เป้าประสงค์

กลยุทธ์

2.2 พัฒนาและจัดระบบการ
จัดการองค์ความรู้ (KM)
อย่างต่อเนื่องเพื่อนาไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

ตัวชี้วัด
2.1.2 ร้อยละของอาจารย์ที่
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
ต่ออาจารย์ทั้งหมด

เป้าหมาย
2.1.2 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของจานวน
อาจารย์ทั้งหมด

2.1.3 ร้อยละของอาจารย์ที่
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
(รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์) ต่ออาจารย์
ทั้งหมด

2.1.3 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของจานวน
อาจารย์ทั้งหมด

2.1.4 ร้อยละของบุคลากร
สายวิชาการ (อาจารย์หรือ
นักวิจัย) ได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ ความสามารถ
ในการสอน การวิจัย และ
ทักษะในวิชาชีพต่อบุคลากร
สายวิชาการทั้งหมด

2.1.4 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของจานวน
อาจารย์และบุคลากรสาย
วิชาการทั้งหมด

2.1.5 ร้อยละของบุคลากร
สายปฏิบตั ิการได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถ และทักษะใน
การทางานต่อบุคลากรสาย
ปฏิบัติการทั้งหมด

2.1.5 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

2.2.1 จานวนองค์ความรู้

2.2.1 จานวน 3 เรื่อง

แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
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เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 3
คณะเกษตรศาสตร์สามารถ
แสวงหาทรัพยากรและ
สามารถพึ่งพา พัฒนา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

3.1 พัฒนาการบริหารจัดการ 3.1.1 จานวนแผนกลยุทธ์ทาง 3.1.1 แผนกลยุทธ์
ทรัพย์สินและการหารายได้ การเงินที่สอดคล้องกับแผน ทางการเงิน 1 แผน
ของคณะอย่างมี
กลยุทธ์ของคณะฯ
ประสิทธิภาพและเหมาะสม

3.1.2 จานวนหน่วยงานที่
สามารถพึ่งพาตนเองได้
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เป้าหมาย

3.1.2 มีหน่วยงาน/
ศูนย์บริการทีส่ ามารถพึ่งพา
ตนเองได้ 2 หน่วยงาน

แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

3.4 นโยบายการบริหารคณะเกษตรศาสตร์
3.4.1. นโยบายด้านการบริหาร
1. นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหาร (MIS) และระบบบัญชีแบบ 3 มิติ มาช่วยเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการ
2. พัฒนาบุคลากร (ทุกระดับ) ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีขวัญกาลังใจร่วมมือในการทางาน
3. ปรับโครงสร้างองค์กร การบริห ารงานและกาลังคน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ภารกิจและ
ความรู้ ความสามารถ ความถนัด ของบุคคล
4. นาคณะเกษตรศาสตร์สู่ความเป็นนานาชาติ โดยเน้นกลุ่มประเทศภูมิภาคลุ่มน้าโขง
5. พัฒนาการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
3.4.2. นโยบายด้านการพัฒนาระบบกายภาพ
1. พัฒนาสภาพแวดล้ อมและภูมิทัศน์ของพื้นที่บริเวณคณะให้ร่ม รื่น เขียว สะอาด สวยงามและ
ปลอดภัย
2. พัฒนาศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ให้เจริญก้าวหน้าทั้งในด้านกายภาพและ
วิชาการ เป็นสถานีวิจัยและฝึกงาน ฝึกอบรมหลักของคณะ
3. ย้ า ยแปลงทดลอง/ บุ ค ลากร/ เครื่ อ งมื อ / อาคารจากในส่ ว นที่ อ ยู่ บ ริ เ วณพื้ น ที่ ท ดลองใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าไปอยู่ในศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
4. พัฒ นาศูน ย์/ สถานีวิจัย อื่นๆ เช่น ศูนย์วิจัยลาไย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ศูนย์วิจัย ระบบ
ทรัพยากรเกษตร เป็นศูนย์วิจัยเปิดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.4.3. นโยบายด้านการพัฒนาแหล่งทรัพยากรและเงินสนับสนุน
1. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร/ ลดรายจ่ายนโยบายด้านการพัฒนาแหล่งทรัพยากรและเงิน
สนับสนุน
2. แสวงหาทรัพยากรและงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานด้านบริหารของคณะ
3. สร้างเครือข่ายและความร่ วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ใน
ประเทศและต่างประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแสวงหาความร่วมมือทาง
วิชาการ การศึกษาวิจัย บริการวิชาการ แหล่งทุนและทรัพยากร
3.4.4. นโยบายด้านการจัดการศึกษา
1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ตรงตามความต้องการของตลาด และมุ่งเน้นความเป็น
เลิศทางวิชาการ
2. รับนักศึกษาเพิ่ม (ทั้งระดับปริญญาตรี, โท, เอก) เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและทาให้
ภาระงาน และสัดส่วนนักศึกษาต่อคณาจารย์ของคณะเป็นไปตามมาตรฐาน สกอ. โดยเน้นเพิ่มรับ
นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ที่มีความสนใจ
3. กาหนดมาตรฐานเทียบเคียงของคณะกับคณะเกษตรศาสตร์ชั้นนาในและต่างประเทศ
แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
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3.4.5. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
1. ผลิตบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบเป็นคนดี คนเก่ง รู้จริง ปฏิบัติได้ เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี ทางานร่วมกับ
สังคมอย่างมีความสุข
2. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษาเก่าและระดมพลังจากนักศึกษาเก่ากลับมาช่วยพัฒนาคณะ
3.4.6. นโยบายด้านการวิจัย
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการทาวิจัยแก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ทั้งด้านพื้นฐาน ประยุกต์
พัฒนาและบูรณาการ
2. สร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งใน มช. นอก มช. ในประเทศและต่างประเทศ
ทั้งภาครัฐและเอกชน
3. สนับสนุนงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางด้านไม้ดอก ลาไย โคขาวลาพูน ระบบเกษตรและเกษตรที่สูง
3.4.7. นโยบายด้านบริการวิชาการแก่สังคม
1. ด าเนิ น การให้ บ ริ ก ารวิ ช าการในสาขาที่ ต รงตามความต้ อ งการของเกษตรกร ชุ ม ชนและ
ประเทศชาติ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากร มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการ
3.4.8. นโยบายด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
1. ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษา คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรมี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น โครงการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่ตลอดไป
2. ด าเนิ น โครงการอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม โดยเฉพาะประเพณี และภู มิ ป๎ ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า น
การเกษตรและสิ่งแวดล้อม
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แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

กรอบแนวคิดการบริหารคณะเกษตรศาสตร์
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49

3.5 การบริหารแผนและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
ในช่ ว งแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2551 - 2554)
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะผู้บริหารร่วมกับบุคลากรทุกระดับในคณะ ได้ปฏิบัติงาน
ตามแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 10 ในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบ
บริหารงานจากระบบราชการไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ซึ่งในส่วนของคณะมีการปรับปรุงระบบ
บริ ห ารงานให้ คล่ องตัว มากยิ่ ง ขึ้น มี การปรั บ โครงสร้า งองค์ กรให้ กระชั บมากขึ้ น โดยการหลอมรวมจาก
8 ภาควิชาให้เหลือ 4 ภาควิชา มีการปรับปรุงและเปิด - ขยายหลักสูตรสาขาวิชาเพิ่มเติม เพื่อเป็นการสนอง
ความต้องการของนั กศึกษาและสั งคมให้ มากขึ้นทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษาและหลั กสู ตร
นานาชาติ นอกจากนี้ คณะเกษตรศาสตร์ได้สนับสนุนงานด้านวิจัยและนาผลงานวิจัยออกสู่ชุมชน และนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อการบริ หารจัดการและติดตามผลในด้านต่างๆ เช่น e - Budgeting,
e - SAR, e - QA, e - Meeting และ e – Document ทาให้ผลการปฏิบัติงานผ่านการประเมินคุณภาพ
การศึกษา (Quality Assessment: QA) อยู่ในระดับดีมาก
แนวทางการบริ ห ารแผนพั ฒ นาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
คณะเกษตรศาสตร์ กาหนดการบริหารจัดการภายใต้ภารกิจหลัก 6 ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นกรอบการ
ดาเนินงาน ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพในระดับสากล ด้านพัฒนางานวิจัย
และสร้างนวัตกรรม ที่นาไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และความมั่นคงของ
ท้องถิ่น ประเทศและสากล ด้านพัฒนาการบริการวิชาการและการให้บริการบนฐานความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น ด้านการมุ่งทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนาและกลุ่ม ชาติพันธุ์และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้ านการพัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย ด้านการพัฒนา
ระบบการบริ ห ารจั ด การที่ ดี แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยผ่ า นคณะกรรมการจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ค ณะ
เกษตรศาสตร์ ซึ่ ง ก าหนดให้ ค ณะกรรมการดั ง กล่ า วมี ห น้ า ที่ ร่ า งและจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ข อง
คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 - 2559 ตามกรอบแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555 - 2559) ให้มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และคารับรองการปฏิบัติงานส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทาหน้าที่ติดตาม กากับตัวชี้วัดให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะเกษตรศาสตร์
ตลอดจนเสนอแนะปรับปรุงและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะเกษตรศาสตร์ ในการนาไปสู่การพัฒนา
คณะเกษตรศาสตร์ให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ได้กาหนดไว้
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ส่วนที่ 4
ภาคผนวก

ยุทธศาสตร 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

สรุปตัวชี้วัดและเปาหมายตัวชี้วัดของแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559)
ยุทธศาสตร 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เปาประสงค
1. คณะเกษตรศาสตรมีการ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานระดับสากล
ไดรับการจัดอันดับชั้นนํา
ดานการเกษตร และผลิต
บัณฑิต ตามความตองการ
ของตลาด และฝกฝนให
บัณฑิตเปนผูชี้นําดานการ
พัฒนาการเกษตรของ
ประเทศ

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

หนวยวัด
รอยละ

2555
100

เปาหมายตัวชี้วัด
2556
2557
2558
100
100
100

2559
100

1.1 ปรับปรุงหลักสูตรใหไดตามมาตรฐาน TQF และ
มาตรฐานสากล

1.1.1 รอยละของหลักสูตรตามมาตรฐาน TQF

1.2 เปด/ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองตอความ
ตองการของตลาด/ผูใชบัณฑิต

1.2.1 จํานวนหลักสูตรเปดใหม
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก

หลักสูตร

-

-

4
2
1
1

-

3
1
1
1

1.2.2. จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงตามเกณฑที่
กําหนด (ทุก 5 ป)
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก

หลักสูตร

21

2

1

-

17

1.3.1 รอยละของนักศึกษาที่เขาสู
หลักสูตรสหกิจศึกษา

รอยละ

1.3 เพิ่มจํานวนนักศึกษาเขาสูสหกิจศึกษา

51

1
12
8

1
1
1

1
10
6

เพิ่มขึ้น ≥5 เพิ่มขึ้น ≥5 เพิ่มขึ้น ≥5 เพิ่มขึ้น ≥5 เพิ่มขึ้น ≥5

ยุทธศาสตร 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

เปาประสงค

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

หนวยวัด

เปาหมายตัวชี้วัด
2556
2557
2558
10
15
18

1.4 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตโดยจัดการเรียนการสอน
1.4.1 รอยละของหลักสูตรที่มีกระบวนวิชาแบบ
แบบ Project based ,Problem Based Learning Project based ,Problem Based Learning Area
Area Based learning, Self Directed Learning,
Based learning, Self Directed Learning, Life
Life Long Learning หรือ ICT Integrated learning Long Learning หรือ ICT Integrated learning
รวมทั้งเนนการศึกษาวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา

รอยละ

2555
5

1.4.2 รอยละของกระบวนวิชาแบบ Project based
,Problem Based, Project Based, Learning
Area Based, learning Self Directed Learning,
Life Long Learning และ ICT Integrated
learning

รอยละ

5

5

8

10

10

คะแนนเฉลี่ย

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥3.51

กระบวนวิชา
ตอหลักสูตร

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

1.5.2 รอยละของกระบวนวิชาที่ใหความรูในเรื่อง
เกี่ยวกับอาเซียนแกนักศึกษา

รอยละ

80

80

80

80

80

1.5.3 จํานวนหลักสูตรนานาชาติ/ ปรับปรุงหลักสูตร
ไทยใหเปนหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรสองภาษา

หลักสูตร

-

-

-

≥1

≥2

1.5.4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมอบรมใหความรู
ภาษาอังกฤษใหนักศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม

≥2

≥2

≥2

≥2

≥2

1.4.3 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
1.5 พัฒนาและสงเสริมความเปนนานาชาติแกนักศึกษา 1.5.1 กระบวนวิชาที่มีการเรียนการสอนเปน
โดยการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

52

2559
20

ยุทธศาสตร 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

เปาประสงค

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

หนวยวัด

2555
≥1

เปาหมายตัวชี้วัด
2556
2557
2558
≥1
≥1
≥1

2559
≥1

1.6 เสริมสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการ 1.6.1 งบประมาณสนับสนุนระบบเทคโนโลยี
เรียนรูและจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
สารสนเทศเพื่อการศึกษาและอุปกรณการเรียนการ
นักศึกษา
สอน

ลานบาท

1.6.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเสริมสราง
บรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูและ
จัดกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม

≥5

≥5

≥5

≥5

≥5

1.7.1 จํานวนนักศึกษาที่เขาเรียนโครงการ
วิทยาศาสตรเกษตร

คน

70

70

70

70

70

2. ใหโอกาสทางการศึกษา 2.1 จัดสรรที่นั่งใหแกผูดอยโอกาสและผูมี
แกผูดอยโอกาสและผูมี
ความสามารถพิเศษ
ความสามารถพิเศษ

2.1.1 จํานวนผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษ

คน

5

5

5

5

5

3. บัณฑิตคณะเกษตรฯ
3.1. พัฒนาบัณฑิตใหมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มี
เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเปนผูนํา ขยัน อดทน มีจิตสํานึกรับผิดชอบ
เปนคนดี มีความรู
และรูเ ทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยางมีเหตุผล
ความสามารถมีทักษะเปน
ที่ยอมรับ สามารถชี้นํา
สังคม รวมทั้งมี
ความสามารถแขงขันไดใน
ระดับประเทศ และสากล

3.1.1 รอยละผลสําเร็จของการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการเปนผูนํา
ขยัน อดทน มีจิตสํานึกรับผิดชอบและรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมอยางมีเหตุผล

รอยละ

90

90

90

90

90

1.7 เพิ่มจํานวนรับนักศึกษาที่มีคุณภาพ
(มีผลการเรียนดี)

53

ยุทธศาสตร 2 พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ

สรุปตัวชี้วัดและเปาหมายตัวชี้วัดของแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559)
ยุทธศาสตร 2 พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ

เปาประสงค

กลยุทธ

1. คณะเกษตรศาสตรมุงสู 1.1 สรางทีมวิจัยของคณะฯที่แข็งแกรง เพื่อผลิตงานวิจัยที่
การเปนคณะวิจัยที่มีคุณภาพ มีคุณภาพและสรางสรรคโดยความรวมมือระหวางอาจารย
และสรางนวัตกรรมที่
บัณฑิตศึกษาและนักวิจัยมารวมทําวิจัย
นําไปใชประโยชนในการ
เรียนการสอน การพัฒนา
เศรษฐกิจของสังคม ชุมชน
และประเทศชาติ

1.2 จัดสรรและแสวงหาทุนสนับสนุนการวิจัย

ตัวชี้วัด

หนวยวัด

เปาหมายตัวชี้วัด
2556
2557
2558
1
1
1

1.1.1 จํานวนทีมวิจัย cluster

กลุมวิจัย

2555
-

1.1.2 จํานวนเงินทุนวิจัยจากแหลงทุน
ภายนอก/ภาคการผลิต

ลานบาท

-

65

65

65

65

1.1.3 รอยละของอาจารย นักวิจัยที่ไดรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย

รอยละ

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

1.1.4 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ เผยแพร
ในระดับชาติและนานาชาติ
หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

เรื่อง

180

180

180

180

180

1.1.5 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง
(ISI/Scopus)

ครั้ง

≥114

≥114

≥114

≥114

≥114

1.2.1 จํานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัย

ลานบาท

≥65
≥0.5

≥65
≥0.5

≥65
≥0.5

≥65
≥0.5

≥65
≥0.5

1.2.2 จํานวนโครงการวิจัย

โครงการ

≥120

≥120

≥120

≥120

≥120

1.2.3 รอยละของอาจารยนักวิจัยที่ไดรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย

รอยละ

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

54

2559
1

ยุทธศาสตร 2 พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ

เปาประสงค

กลยุทธ

หนวยวัด

เปาหมายตัวชี้วัด
2556
2557
2558
≥25
≥25
≥25

1.3.1 จํานวนงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน

โครงการ

2555
≥25

1.3.2 จํานวนโครงการวิจัยที่ทํารวมกับชุมชน

โครงการ

≥5

≥5

≥5

≥5

≥5

1.4. สงเสริม พัฒนาและผลักดันใหคณาจารย/นักวิจัย
1.4.1 จํานวนโครงการสงเสริมใหความรูนักวิจัย โครงการ
ดําเนินการเพื่อขอรับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธ เรื่องสิทธิประโยชนจากผลงานวิจัย
และจดทะเบียนพันธุพืชพันธุสัตวชนิดใหมๆ
ชิ้นผลงาน
1.4.2 จํานวนอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์
และขึ้น/จดทะเบียนพันธุพืชและสัตว

≥2

≥2

≥2

≥2

≥2

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

โครงการ

≥10

≥10

≥10

≥10

≥10

โครงการ

≥5

≥5

≥5

≥5

≥5

1.3 พัฒนางานวิจัยตามความตองการของพื้นที่/ปญหา
ของประเทศและตอบสนองตอการพัฒนาภาคการผลิต
เศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติและระดับนานาชาติ

2. เนนงานวิจัยที่เปน
อัตลักษณของคณะ
เกษตรศาสตร มช.

ตัวชี้วัด

2.1 พัฒนาการวิจัยมุงเนนเอกลักษณของคณะเกษตรศาสตร 2.1.1 จํานวนโครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับอัต
ลักษณของคณะเกษตรศาสตร

3. เนนการวิจัยเชิงบูรณาการ 3.1 สงเสริมใหเกิดโครงการวิจัยบูรณาการกับประเทศ
ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และ อาเซียนหรือนานาชาติ
ปลายน้ํา

3.1.1 จํานวนโครงการวิจัยเชิงบูรณาการกับ
ประเทศกลุมอาเซียนหรือนานาชาติ

55

2559
≥25

ยุทธศาสตร 3 ใหบริการวิชาการบนฐานความตองการของชุมชนและทองถิ่น

สรุปตัวชี้วัดและเปาหมายตัวชี้วัดของแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559)
ยุทธศาสตร 3 ใหบริการวิชาการบนฐานความตองการของชุมชนและทองถิ่น
เปาประสงค
คณะเกษตรศาสตรเปน
ที่พึ่งและรวมพัฒนากับ
ชุมชนและสังคม

กลยุทธ
1.1 ใหบริการวิชาการและวิชาชีพโดยมี
ศูนยบริการวิชาการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรเปนหลัก โดยใชความ
เชี่ยวชาญ ศักยภาพของบุคลากรคณะ
เกษตรศาสตรแกองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชนทั่วไป

ตัวชี้วัด

หนวยวัด

1.1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ถายทอด
ความรูบริการวิชาการและวิชาชีพ

กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
1.1.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมใหบริการ
วิชาการที่มีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

2555
≥2,500

เปาหมายตัวชี้วัด
2556
2557
2558
≥2,500
≥2,500
≥2,500

2559
≥2,500

≥10

≥10

≥10

≥10

≥10

1.1.3 จํานวนแหลงเรียนรูและการบริการ
วิชาการดานเกษตร

แหลง

-

-

2

2

2

1.1.4 จํานวนฉบับของวารสารเกษตรที่ตีพิมพ
เผยแพร

ฉบับ

3

3

3

3

3

1.1.5 จัดงานวันเกษตรภาคเหนือ

ครั้ง

1

-

1

-

1

ลานบาท

≥10

≥10

≥10

≥10

≥10

ระบบ

-

-

-

1

-

1.1.6 จํานวนรายไดรวมจากการใหบริการ
วิชาการ (กอนหักคาใชจาย)
1.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลบริการวิชาการ 1.2.1 จํานวนระบบฐานขอมูลการบริการ
วิชาการที่สมบูรณและทันสมัย

56

ยุทธศาสตร 4 ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

สรุปตัวชี้วัดและเปาหมายตัวชี้วัดของแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559)
ยุทธศาสตร 4 ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
เปาประสงค

กลยุทธ

1.1 สืบสานและทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน
1. สืบสาน และทํานุบํารุง
ประเพณีทองถิ่นลานนา โดยเฉพาะดานการเกษตร
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทย ทองถิ่นลานนา
และทรัพยากรธรรมชาติ
1.2 นําความรูและศักยภาพของคณะไปรวมกับชุมชน/
ในการทํานุบํารุง อนุรักษฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
2. คณะเกษตรศาสตรเปน
แบบอยางในการจัดการ
สภาพภูมิทัศนและ
สิ่งแวดลอม และอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัด

เปาหมายตัวชี้วัด
2556
2557
2558
≥10
≥10
≥10

1.1.1 จํานวนโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมลานนาและ
โครงการศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับการเกษตร

โครงการ

2555
≥10

1.2.1 จํานวนโครงการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

โครงการ

≥5

≥5

≥5

≥5

≥5

โครงการ/
กิจกรรม

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

ระบบ

-

-

1

-

-

2.1 สนับสนุนการรณรงคและการจัดกิจกรรมเพื่อปลูก 2.1.1 ความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา
จิตสํานึกและการมีสวนรวมใหแกบุคลากรและนักศึกษา
ในการรักษาภูมิทัศนสิ่งแวดลอมทั้งภายในคณะ
ศูนยวิจัยและสถานีวิจัยของคณะ และชุมชนสังคมใหนา
อยู
2.2 พัฒนา สรางระบบจัดเก็บขอมูลดานการทํานุบํารุง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

หนวยวัด

2.2.1 จํานวนระบบจัดเก็บขอมูลดานการทํานุบํารุง
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

57

2559
≥10

ยุทธศาสตร 5 พัฒนาความเปนสากลของคณะ

สรุปตัวชี้วัดและเปาหมายตัวชี้วัดของแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559)
ยุทธศาสตร 5 พัฒนาความเปนสากลของคณะ
เปาประสงค

กลยุทธ

1. พัฒนาความรวมมือและ
1.1 สรางเครือขายและความรวมมือ
ความสัมพันธกับ
ทางวิชาการกับสถาบันวิชาการ
สถาบันการศึกษาและวิชาการ ตางประเทศ
ตางประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน
เอเชียและนานาชาติ

ตัวชี้วัด

หนวยวัด

1.1.1 จํานวนสถาบัน/องคกรตางประเทศที่ลง
นามความรวมมือทางวิชาการในระดับคณะ

สถาบัน/
องคกร

1.1.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือ
ทางวิชาการ

โครงการ/
กิจกรรม

1.1.3 จํานวนหลักสูตรความรวมมือกับนานาชาติ หลักสูตร
2. เตรียมคณะเกษตรศาสตร
พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
ในป 2558

2.1 แสวงหาแหลงทุนจากแหลงทั้งใน
ประเทศและตางประเทศเพื่อสงเสริม
โครงการแลกเปลี่ยน อาจารย นักวิจัย
และนักศึกษา ในการพัฒนาทักษะเพื่อ
เตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียนอยางมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน

2555
2

เปาหมายตัวชี้วัด
2556
2557
2558
2
2
2

2559
2

≥10

≥10

≥10

≥10

≥10

-

2

1

-

-

2.1.1 จํานวนแหลงทุนที่สนับสนุนโครงการ
แลกเปลี่ยนอาจารย นักวิจัย และนักศึกษา

แหลงทุน

≥5

≥5

≥5

≥5

≥5

2.1.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมแลกเปลี่ยน
อาจารย นักวิจัย และนักศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม

≥5

≥5

≥5

≥5

≥5

คน

≥100

≥100

≥100

≥100

≥100

2.1.3 จํานวนอาจารย นักวิจัย นักศึกษา
ตางชาติที่มาดูงานปฏิบัติงาน ประชุม ฝกอบรม
หรือศึกษา ณ คณะเกษตรศาสตร

58

เปาประสงค

กลยุทธ
2.2 พัฒนาและสงเสริม ความรู ความ
เขาใจและทักษะ ใหแกบุคลากรและ
นักศึกษาในการผลิตและนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการในเวทีนานาชาติใน
ภูมิภาคอาเซียน เอเชียและนานาชาติ

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร 5 พัฒนาความเปนสากลของคณะ

หนวยวัด

เปาหมายตัวชี้วัด
2556
2557
2558
2
2
2

โครงการ

2555
2

2.2.2 จํานวนผูที่ไปเสนอผลงาน ณ ตางประเทศ

คน

10

10

10

10

10

2.2.3 จํานวนงบประมาณจากคณะ
เกษตรศาสตรที่สนับสนุนการศึกษาดูงาน
ฝกอบรม วิจัย นําเสนอผลงาน ณ ตางประเทศ

ลานบาท

1

1

1

1

1

2.2.1 จํานวนโครงการสงเสริมทักษะการใช
ภาษาตางประเทศ

59

2559
2

ยุทธศาสตร 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

สรุปตัวชี้วัดและเปาหมายตัวชี้วัดของแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559)
ยุทธศาสตร 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค
1. มีการบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โปรงใส
ตรวจสอบไดตามหลัก
ธรรมาภิบาลตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

หนวยวัด

เปาหมายตัวชี้วัด
2556
2557
2558
≥80
≥80
≥80

1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการในทุกๆ ดานใหเกิด
1.1.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการ
ความคลองตัว มีประสิทธิภาพ ตามหลัก ธรรมมาภิบาลโดย ในระดับคณะ
เปลี่ยนจากการกํากับและควบคุมมาเปนการมอบอํานาจ /
กระจายอํานาจ

ระดับ

2555
≥80

1.2 พัฒนาและใชระบบบริหารงานยุคใหม และระบบ
1.2.1 จํานวนระบบบริหารงาน และระบบเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MIS และ ICT) ที่มี สารสนเทศและการสื่อสาร (MIS และ ICT) ที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการของคณะฯ
ประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการของคณะฯ

ระบบ

-

-

1

-

-

1.3 สรางคานิยม วัฒนธรรมองคกรขวัญและกําลังใจ และ 1.3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอ
บรรยากาศการทํางานอยางมีสวนรวมของบุคลากรภายใน องคกร
คณะฯใหรักองคกรและทํางานอยางมีความสุข
1.3.2 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหาร

รอยละ

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

ระดับ

≥ดี

≥ดี

≥ดี

≥ดี

≥ดี

2.1.1 รอยละของอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาตออาจารยทั้งหมด

รอยละ

100

100

100

100

100

2.1.2 รอยละของอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
(ผูชวยศาสตราจารย)ตออาจารยทั้งหมด

รอยละ

≥30

≥30

≥30

≥30

≥30

2.1.3 รอยละของอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
(รองศาสตราจารยและศาสตราจารย) ตออาจารย ทั้งหมด

รอยละ

≥40

≥40

≥40

≥40

≥40

2. บุคลากรคณะเปนผู 2.1 พัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษยใหมีทักษะ
มีความรูความสามารถ ความรู ประสบการณพรอมทั้งสรางขวัญและกําลังใจใน
รักองคกร ทํางานอยาง การทํางาน
มีความสุขปฏิบัติหนาที่
ดวยความรับผิดชอบ
นําคณะไปสูองคกรแหง
การเรียนรู

60

2559
≥80

เปาประสงค

กลยุทธ

2.2 พัฒนาและจัดระบบการจัดการองคความรู (KM)
อยางตอเนื่องเพื่อนําไปสูองคกรแหงการเรียนรู (LO)
3. คณะเกษตรศาสตร 3.1 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยสินและการหารายได
สามารถแสวงหา
ของคณะอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
ทรัพยากรและ
สามารถพึ่งพา พัฒนา
ตนเองไดอยางยั่งยืน

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

หนวยวัด

เปาหมายตัวชี้วัด
2556
2557
2558
≥90
≥90
≥90

2559
≥90

2.1.4 รอยละของบุคลากรสายวิชาการ (อาจารยหรือ
นักวิจัย) ไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความสามารถในการ
สอน การวิจัย และทักษะในวิชาชีพตอบุคลากรสาย
วิชาการทั้งหมด

รอยละ

2555
≥90

2.1.5 รอยละของบุคลากรสายปฏิบัติการไดรับการพัฒนา
ใหมีความรูความสามารถ และทักษะในการทํางานตอ
บุคลากรสายปฏิบัติการทั้งหมด

รอยละ

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

2.2.1 จํานวนองคความรู

เรื่อง

3

3

3

3

3

3.1.1 จํานวนแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผน
กลยุทธของคณะฯ

แผน

1

1

1

1

1

หนวยงาน/
ศูนยบริการ

2

2

2

2

2

3.1.2 จํานวนหนวยงานที่สามารถพึ่งพาตนเองได

61

แผนปฏิบัติงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ 1
เป้าประสงค์ 2
เป้าประสงค์ 3

กลยุทธ์
1.1.1 ปรับปรุง
หลักสูตรให้ได้ตาม
มาตรฐาน TQF และ
มาตรฐานสากล

1.1.2 เปิด/ ปรับปรุง
หลักสูตรให้
สอดคล้องต่อความ
ต้องการของตลาด/
ผู้ใช้บัณฑิต

คณะเกษตรศาสตร์มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลได้รับการจัดอันดับชั้นนาด้านการเกษตร และผลิตบัณฑิตตามความต้องการของตลาดและฝึกฝนให้บัณฑิตเป็นผูช้ ีน้ า
ด้านการพัฒนาการเกษตรของประเทศ
ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสและผูม้ ีความสามารถพิเศษ
บัณฑิตคณะเกษตรฯเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนดี มีความรูค้ วามสามารถมีทักษะเป็นที่ยอมรับ สามารถชีน้ าสังคม รวมทั้งมีความสามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศและสากล

ตัวชี้วัด
1.1.1.1 ร้อยละของ
หลักสูตรตามมาตรฐาน
TQF

เป้าหมายปี 2557
ร้อยละ 100

แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)
เร่งรัดการปรับปรุง
หลักสูตรให้ได้ตาม
มาตรฐาน TQF ให้ได้
ร้อยละ 100

ผู้รับผิดชอบ
ระดับคณะ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และบัณฑิตศึกษา,
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
การศึกษาและวิชาการ,
หัวหน้าภาควิชา,
ประธานสาขาวิชา

โครงการ/ กิจกรรม
(ตามงบประมาณที่ได้รับ ประจาปี 2557)

เร่งรัดการปรับปรุงหลักสูตร ตามกรอบ TQF ให้
ครบถ้วนทุกหลักสูตร
1. หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริม
การเกษตรและพัฒนาชนบท
2. หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริม
การเกษตร
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ปฐพีศาสตร์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
1.1.2.1 จานวนหลักสูตร
จานวน 3 หลักสูตร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ระดับปริญญาตรี
 เปิดหลักสูตรใหม่ท่ี
เปิดใหม่
-ปริญญาตรี 1 หลักสูตร
และบัณฑิตศึกษา,
1. โครงการเปิดหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ตอบสนองต่อการ
-ปริญญาโท 1 หลักสูตร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
สาขาการออกแบบภูมิทัศน์และการจัดการ
เปลี่ยนแปลงยุคสมัย
-ปริญญาเอก 1 หลักสูตร  ปรับปรุงหลักสูตรให้
การศึกษาและวิชาการ,
สิ่งแวดล้อม
งานบริ
ก
ารการศึ
ก
ษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
ทันสมัยตามเกณฑ์ท่ี
และพั
ฒ
นาคุ
ณ
ภาพ
2. โครงการเปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
กาหนด ตอบสนอง
นั
ก
ศึ
ก
ษา,
รองคณบดี
สาขาวิชาเกษตรที่สูงและการจัดการทรัพยากร
ตามความต้องการของ
ฝ่ายบริหาร แผนงาน
ธรรมชาติอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
ผู้ใช้บัณฑิต
และประกันคุณภาพ
3. โครงการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
การศึกษา
สาขาวิชากีฏวิทยา
1.1.2.2 จานวนหลักสูตรที่ จานวน 3 หลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรให้
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี 2 หลักสูตร
ปรับปรุงตามเกณฑ์
- ปริญญาตรี 2 หลักสูตร เป็นไปตามรอบระยะเวลา และบัณฑิตศึกษา,
1. กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี สาขา
ที่กาหนด (ทุก 5 ปี)
- ปริญญาโท 1 หลักสูตร หลักสูตร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
เกษตรศาสตร์
การศึกษาและวิชาการ 2. กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตร (มี option ธุรกิจเกษตร)

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/
หน่วยงาน

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาพืชศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ภาควิชาพืชศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

งานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

งานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
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ตัวชี้วัด

1.1.2.3 จานวนหลักสูตร
ที่ต้องเตรียมการปรับปรุง
ในปี 2558

1.1.3 เพิ่มจานวน
นักศึกษาเข้าสูส่ หกิจ
ศึกษา

1.1.3.1 ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้าสูห่ ลักสูตร
สหกิจศึกษา

เป้าหมายปี 2557

แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)

จานวน 7 หลักสูตร
แจ้งสาขาวิชาที่ต้อง
- ปริญญาโท 4 หลักสูตร เตรียมการปรับปรุง
- ปริญญาเอก 3 หลักสูตร หลักสูตรในปี 2558

จานวนนักศึกษาที่เข้า
สู่สหกิจศึกษา จานวน
ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 20
ของจานวนนักศึกษาใน
ชั้นปีนนั้ ๆ

โครงการบริหารจัดการกลาง
เพื่อสหกิจศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
ระดับคณะ

โครงการ/ กิจกรรม
(ตามงบประมาณที่ได้รับ ประจาปี 2557)

กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
1 หลักสูตร
3. กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพืชไร่
กิจกรรมติดตามการเตรียมการปรับปรุงหลักสูตร
1. กิจกรรมติดตามการเตรียมการปรับปรุงหลักสูตร
มหาบัณฑิต จานวน 4 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชา
พืชสวน กีฏวิทยา เศรษฐศาสตร์เกษตร และ
การจัดการระบบเกษตร
2. กิจกรรมติดตามการเตรียมการปรับปรุงหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต จานวน 3 หลักสูตร ได้แก่
สาขาวิชาพืชสวน พืชไร่ และการจัดการระบบเกษตร
3. โครงการอบรมการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไป
ตามกรอบระยะเวลาและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 1. โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
และบัณฑิตศึกษา,
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
การศึกษาและวิชาการ

2. โครงการระดมความคิดเห็น “การปฏิบตั งิ าน
สหกิจศึกษา” ภาควิชาสัตวศาสตร์
3. โครงการพัฒนาบุคลากรที่เกีย่ วข้องกับการจัด
สหกิจศึกษา

4. โครงการประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อ
รับนักศึกษาสหกิจศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/
หน่วยงาน

ภาควิชาพืชศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
งานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา

งานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา
 งานบริการการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 ภาควิชาพืชศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้า
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์นา้
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้า
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 ภาควิชาพืชศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
 คณาจารย์นเิ ทศ
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ
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ตัวชี้วัด
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1.1.4 พัฒนา
คุณภาพบัณฑิตโดย
จัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้อง
กับศตวรรษที่ 21

1.1.4.1 ร้อยละของ
หลักสูตรที่มีกระบวนวิชา
แบบ Project based,
Problem Based Learning
Area Based learning,
Self Directed Learning,
Life Long Learning หรือICT Integrated learning

จานวนหลักสูตรที่มี
กระบวนวิชาแบบ Project
based, Problem Based
Learning Area Based
learning, Self Directed
Learning, Life Long
Learning หรือ ICT Integrated learning
ร้อยละ 100

1.1.4.2 ร้อยละของ
กระบวนวิชาแบบ Project
based, Problem Based,
Project Based, Learning
Area Based, learning
Self Directed Learning,
Life Long Learning หรือ
ICT Integrated learning

ร้อยละ 8
ของกระบวนวิชา

แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)

ผู้รับผิดชอบ
ระดับคณะ

 การจัดการเรียนการ
สอนที่มงุ่ เน้นผลลัพธ์
การเรียนรู้ของนักศึกษา
 การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของคณะ
เกษตรศาสตร์ให้สอด
รับกับการจัดการเรียน
การสอนแบบใหม่

รองคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ ร่วมพัฒนา
สังคมฯ, ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายการศึกษาและ
วิชาการ

โครงการ/ กิจกรรม
(ตามงบประมาณที่ได้รับ ประจาปี 2557)
โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ผู้สอน
1. โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/
หน่วยงาน
 งานบริการการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 หัวหน้าภาควิชาที่เกีย่ วข้อง

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

 งานบริการการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 หัวหน้าภาควิชาที่เกีย่ วข้อง

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

 งานบริการการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 หัวหน้าภาควิชาที่เกีย่ วข้อง

 งานบริการการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 หัวหน้าภาควิชาที่เกีย่ วข้อง
5. โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ผู้สอนการจัดการระบบเกษตร
(ศวทก.)
6. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการเรียน
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
การสอนการจัดการระบบเกษตร
(ศวทก.)
7. โครงการสร้างเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนา
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
คุณภาพนักศึกษา หลักสูตรการจัดการระบบเกษตร (ศวทก.)
8. โครงการสนับสนุนการทาวิจัยในชั้นเรียน
งานบริการการศึกษาฯ
9. โครงการพัฒนาคุณภาพคณาจารย์และบุคลากร ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์นา้
ในการพัฒนาการศึกษา
10. กิจกรรมอุตสาหกรรมโคนมของไทย สูป่ ระชาคม ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์นา้
เศรษฐกิจอาเซียน
11. โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้า
นอกห้องเรียน
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ
12. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการฝึกงาน
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้า
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ
4. การสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมประชุม/
สัมมนา/ ฝึกอบรมเกีย่ วกับการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน
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1.1.5 พัฒนาและ
ส่งเสริมความเป็น
นานาชาติแก่
นักศึกษา

ตัวชี้วัด

เป้าหมายปี 2557

1.1.4.3 ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต

ระดับดีขนึ้ ไป
หรือคะแนนเฉลี่ย
3.51-5.00 (เต็ม 5)

1.1.5.1 กระบวนวิชาที่มี
การเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ

ไม่นอ้ ยกว่า 1 กระบวน
วิชา ต่อหลักสูตร

1.1.5.2 จานวนครั้งของ
การบรรยายพิเศษ
โดย Visiting professors

จานวน 5 ครั้ง

1.1.5.3 เปิดหลักสูตร
นานาชาติ/ ปรับปรุง
หลักสูตรไทยให้เป็น -

เปิดหลักสูตรใหม่ ระดับ
มหาบัณฑิต 1 หลักสูตร

แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)

 โครงการ/ กิจกรรม
การประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ตามกรอบ TQF
 โครงการ/ กิจกรรม
การประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ตามกรอบอัตลักษณ์
โครงการ/ กิจกรรมที่
ส่งเสริม และสนับสนุนให้
มีการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมเปิด/ปรับปรุง
หลักสูตรนานาชาติ/
ปรับปรุงหลักสูตรไทย -

ผู้รับผิดชอบ
ระดับคณะ

โครงการ/ กิจกรรม
(ตามงบประมาณที่ได้รับ ประจาปี 2557)
13. โครงการฝึกอบรมการใช้ห้องปฏิบัติการและการ
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดบิ อาหารสัตว์
14. โครงการถ่ายทอดประสบการณ์
และฝึกปฏิบัติงานฟาร์มสุกร
15. โครงการสนับสนุนการวัดผลและประเมินผล
(โครงการ exit exam)
16. โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนกระบวนวิชา

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์นา้

17. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาการ
เรียนการสอนรายกระบวนวิชา

 สาขาวิชาการเกษตรยั่งยืนและ
การจัดการลุ่มน้าแบบบูรณาการ
(SAIWAM)
 ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ
งานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 1. โครงการติดตามคุณภาพบัณฑิต
และบัณฑิตศึกษา,
คณะเกษตรศาสตร์ที่สาเร็จการศึกษาและการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
และบริการวิชาการ,
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
แผนงานและประกัน
คุณภาพการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 1. โครงการอบรมแนวทางการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
และบัณฑิตศึกษา,
ให้สัมฤทธิ์ผล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
2. โครงการสนับสนุนให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอน
การศึกษาและวิชาการ
เป็นภาษาอังกฤษโดยมีคา่ ตอบแทนพิเศษ
1. โครงการบรรยายพิเศษโดย Visiting professors
หรือ Guest lecturer
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และบัณฑิตศึกษา,

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/
หน่วยงาน

1. เปิดหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรที่สูง
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
(นานาชาติ)

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์นา้
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์นา้
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้า
 ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ

งานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา
 ห้องสมุด
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ
งานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา
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แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)

หลักสูตรนานาชาติ
หรือหลักสูตรสองภาษา

ปรับปรุงหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร

ให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ
หรือหลักสูตรสองภาษา

1.5.1.4 จานวนโครงการ/
กิจกรรมอบรมให้ความรู้
ภาษาอังกฤษให้นักศึกษา

ไม่นอ้ ยกว่า 2 โครงการ/
กิจกรรม

โครงการ/ กิจกรรมอบรม
ให้ความรู้ทางภาษา
อังกฤษให้แก่นักศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
ระดับคณะ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย การศึกษาและวิชาการ

โครงการ/ กิจกรรม
(ตามงบประมาณที่ได้รับ ประจาปี 2557)

2. ปรับปรุงหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
(สองภาษา)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 1. โครงการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
และบัณฑิตศึกษา,
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
2. โครงการ Let's speak English
การศึกษาฯ
3. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนาเสนอในวิชา
สัมมนา
4. โครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา

1.1.6 เสริมสร้าง
บรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมที่เอือ้ ต่อ
การเรียนรูแ้ ละจัด
กิจกรรมต่างๆ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา

1.1.6.1 จานวน
งบประมาณสนับสนุน
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
และอุปกรณ์การเรียน
การสอน

จัดสรรงบประมาณ
ไม่นอ้ ยกว่า 1,000,000
บาท ต่อปี

โครงการพัฒนาและ
สนับสนุนงบประมาณ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
และอุปกรณ์การเรียน
การสอน

1.1.6.2 จานวนโครงการ/ ไม่นอ้ ยกว่า 5 โครงการ/
กิจกรรมเสริมสร้าง
กิจกรรม
บรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการ
เรียนรูแ้ ละจัดกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา

โครงการเสริมสร้าง
บรรยากาศและเตรียม
ความพร้อมในการเรียนรู้
และจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และบัณฑิตศึกษา,
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
การศึกษาและวิชาการ,
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
แผนงานและประกัน
คุณภาพการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และบัณฑิตศึกษา,
รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาและ
นักศึกษาเก่าสัมพันธ์,
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
การศึกษาและวิชาการ,
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
แผนงานและประกัน
คุณภาพนักศึกษา

1. โครงการบริการและส่งเสริมการเรียนรู้
สารสนเทศ
2. โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ประจาปี 2557

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/
หน่วยงาน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
(สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร)
งานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา
 งานบริการการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ
 งานบริการการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ
ห้องสมุด

 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
 ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ
3. โครงการปรับปรุงห้องเรียน
งานบริการการศึกษาและพัฒนา
(ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ)
คุณภาพนักศึกษา
1. โครงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้
ห้องสมุด
2. โครงการอนุรักษ์และบารุงรักษาทรัพยากรการเรียนรู้ ห้องสมุด
3. โครงการพัฒนาบุคลากรห้องสมุด
ห้องสมุด
4. โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนา
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากร
คุณภาพนักศึกษา
ธรรมชาติ
5. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
 งานบริการการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้า
 ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ
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แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)

ผู้รับผิดชอบ
ระดับคณะ

โครงการ/ กิจกรรม
(ตามงบประมาณที่ได้รับ ประจาปี 2557)
6. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาโท

7. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

8. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาโท

9. โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี
คณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีท่ี 2
10. โครงการสัมมนานักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2557
11. โครงการทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท (สาขาส่งเสริมฯ)
12. โครงการทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

13. โครงการทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์ฯ, ธุรกิจเกษตร)

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/
หน่วยงาน
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้า
 ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ
 งานบริการการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ
(สาขาส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร)
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้า
 ภาควิชาพืชศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ
(สาขาส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร)
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้า
 ภาควิชาพืชศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
งานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา
 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้า
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
 ภาควิชาพืชศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
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แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)

ผู้รับผิดชอบ
ระดับคณะ

โครงการ/ กิจกรรม
(ตามงบประมาณที่ได้รับ ประจาปี 2557)
14. โครงการ Refreshing Course
15. โครงการศึกษาและวิเคราะห์ระบบเกษตร
ในชุมชน
16. โครงการศึกษาชุมชนบนที่สูง

1.1.7 เพิ่มจานวนรับ
นักศึกษาที่มี
คุณภาพ (มีผลการ
เรียนดี)

1.1.7.1 จานวนนักศึกษาที่
เข้าเรียนโครงการ
วิทยาศาสตร์เกษตร

จานวน 70 คน

1.2.1 จัดสรรที่นั่ง
ให้แก่ผู้ดอ้ ย โอกาส
ทางการศึกษาและผู้
มีความสามารถ
พิเศษ

1.2.1.1 จานวน
ผู้ดอ้ ยโอกาสทาง
การศึกษาและผู้มี
ความสามารถพิเศษ

จานวน 10 คน

1.3.1 พัฒนาบัณฑิต
ให้มีวินัย มีคุณธรรม
จริยธรรม มีทกั ษะการ
เป็นผู้นา ขยัน อดทน
มีจิตสานึก รับผิดชอบ
และรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของ
สังคมอย่างมีเหตุผล

1.3.1.1 ร้อยละผลสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม มีทักษะการ
เป็นผู้นา ขยัน อดทน
มีจิตสานึกรับผิดชอบและ
รู้เท่าทันการเปลีย่ นแปลง
ของสังคมอย่างมีเหตุผล

บรรลุเป้าหมายตามแผน
โครงการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

17. โครงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 1
18. โครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสร
นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
 พัฒนากระบวนการรับ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 1. โครงการแนะแนวนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
และบัณฑิตศึกษา,
(Road Show)
นักศึกษาเชิงรุก
ผู
้
ช
่
ว
ยคณบดี
ฝ
่
า
ย
2. โครงการฝึกอบรมและพัฒนานักศึกษาใน
 โครงการพัฒนา
การศึ
ก
ษาและวิ
ช
าการ
โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร
นักศึกษาที่เข้าเรียนใน
3. โครงการมอบทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษา
โครงการ
โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
โครงการ/ กิจกรรมที่เปิด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
โครงการสานึกรักบ้านเกิดเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
ให้ผู้ดอ้ ยโอกาสทางการ
และบัณฑิตศึกษา, รอง
1. กิจกรรมปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา
ศึกษาและผู้มคี วาม
คณบดีฝ่ายพัฒนา
และคุณสมบัตผิ ู้มสี ิทธิ์สมัครรับการคัดเลือก
สามารถพิเศษเข้าเรียน
คุณภาพนักศึกษาฯ, ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายการ ศึกษาและ
วิชาการ, หัวหน้าภาควิชา
ที่เกี่ยวข้อง
โครงการพัฒนาคุณภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 1. โครงการพัฒนาภาวะผู้นา
นักศึกษาตามอัตลักษณ์
และบัณฑิตศึกษา,
ของคณะ/ มหาวิทยาลัย
รองคณบดีฝ่ายพัฒนา 2. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
คุณภาพนักศึกษาฯ,
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
3. โครงการสร้างจิตสานึกสาธารณะและสิ่งแวดล้อม
การศึกษาและวิชาการ,
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
4. โครงการสร้างเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนา
ประชาสัมพันธ์ฯ
คุณภาพนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/
หน่วยงาน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
งานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา

งานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(ศวทก.)
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แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)

ผู้รับผิดชอบ
ระดับคณะ

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/
หน่วยงาน
5. โครงการการฝึกงานนักศึกษาชั้นปีท่ี 1
งานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา
6. โครงการเสริมสร้างบัณฑิตให้เกิดคุณธรรม
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
จริยธรรม
 ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ
7. โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สาเร็จ
 งานบริการการศึกษาและ
การศึกษาและจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้า
8. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้นกั ศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนา
ชั้นปีท่ี 1
คุณภาพนักศึกษา
9. โครงการสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมค่ายผู้นาอาสา งานบริการการศึกษาและพัฒนา
4 จอบ
คุณภาพนักศึกษา
10. โครงการฝึกงานนักศึกษาชั้นปีท่ี 2
งานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา
11. โครงการสนับสนุนการออกค่ายอาสาพัฒนา
- งานบริการการศึกษาและพัฒนา
สาหรับนักศึกษาเกษตร
คุณภาพนักศึกษา
- ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ
12. โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมระดับ
งานบริการการศึกษาและพัฒนา
บัณฑิตศึกษา
คุณภาพนักศึกษา
13. โครงการนักศึกษาใหม่มจี ิตอาสาพัฒนาสังคม
งานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา
14. โครงการนักศึกษาต้นแบบด้านคุณธรรม
งานบริการการศึกษาและพัฒนา
จริยธรรม
คุณภาพนักศึกษา
15. โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มคี ุณธรรม
งานบริการการศึกษาและพัฒนา
จริยธรรม
คุณภาพนักศึกษา
16. โครงการงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ
งานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา
17. โครงการให้ความรู้ดา้ นกฎหมายกับศาลเยาวชน งานบริการการศึกษาและพัฒนา
และครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่
คุณภาพนักศึกษา
18. โครงการสร้างจิตสานึกสาธารณะ
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์นา้
โครงการ/ กิจกรรม
(ตามงบประมาณที่ได้รับ ประจาปี 2557)

หน้า 8

(ร่าง) กรอบกาหนดแผนงาน/โครงการ (Initiative) ของแผนพัฒนาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนางานวิจัยที่มคี ุณภาพ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์ 1
เป้าประสงค์ 2
เป้าประสงค์ 3

กลยุทธ์
2.1.1 สร้างทีมวิจัย
ของคณะฯที่
แข็งแกร่ง เพื่อผลิต
ผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพและสร้าง
สรรค์โดยความ
ร่วมมือระหว่าง
อาจารย์
บัณฑิตศึกษาและ
นักวิจัยมาร่วมทา
วิจัย

คณะเกษตรศาสตร์มุ่งสู่การเป็นคณะวิจัยที่มีคุณภาพและสร้างนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจของสังคม ชุมชนและประเทศชาติ
เน้นงานวิจัยที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เน้นการวิจัยเชิงบูรณาการ ตั้งแต่ต้นน้า กลางน้าและปลายน้า

ตัวชี้วัด

เป้าหมายปี 2557

2.1.1.1 จานวนทีมวิจัย
จานวน 5 กลุ่มวิจัย
cluster
2.1.1.2 จานวนเงินทุนวิจัย จานวน 70 ล้านบาท
จากแหล่งทุนภายนอก/
ภาคการผลิต
2.1.1.3 ร้อยละของ
อาจารย์ นักวิจัยที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย

ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 100

แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)

ผู้รับผิดชอบ
ระดับคณะ

 สร้างคลัสเตอร์วิจัย เช่น
กลุ่มกาแฟ เกษตรที่สูง
อาหารปลอดภัย
สมุนไพร พืชผัก
พื้นเมือง โคขาวลาพูน
ไก่พ้นื เมือง ไม้ดอก ลาไย
 สร้างกระบวนการเป็น
นักวิจัยมืออาชีพ

-รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์,
ผู้อานวยการศูนย์
บริการวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตร,
ผู้อานวยการศูนย์วิจัย
และฝึกอบรมที่สูงและ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาและ
นักศึกษาเก่าสัมพันธ์

โครงการ/ กิจกรรม
(ตามงบประมาณที่ได้รับ ประจาปี 2557)
1. โครงการพัฒนาคลัสเตอร์เกษตรที่สูง
2. โครงการพัฒนาคลัสเตอร์อาหารปลอดภัย
3. โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ขา้ ว
4. โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ไม้ดอก
5. โครงการพัฒนาคลัสเตอร์สมุนไพร/ พืชผัก
ปลอดภัย
6. โครงการเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
7. คลัสเตอร์งานวิจัยกาแฟ
8. โครงการสนับสนุนประสบการณ์การทางานวิจัย
ให้กับบุคลากรสายวิชาการ หน่วยวิจัยเกษตร
ยั่งยืน
9. โครงการสนับสนุนประสบการณ์การทางานวิจัย
ให้กับบุคลากรสายวิชาการ หน่วยวิจัยระบบการ
สนับสนุนการตัดสินใจ
10. โครงการแสวงหาความร่วมมือทางการวิจัยกับ
ศิษย์เก่า
11. โครงการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตของสถานี

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/
หน่วยงาน
ภาควิชา ศูนย์และ
งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ภาควิชา ศูนย์และ
งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ภาควิชา ศูนย์และ
งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ภาควิชา ศูนย์และ
งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ภาควิชา ศูนย์และ
งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(ศวทก.)
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(ศวทก.)
 งานบริการการศึกษา
 งานบริหารงานวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(ศวทก.)

หน้า 9

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมายปี 2557

แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)

2.1.1.4 จานวนสาขาวิชา
ที่ได้รับการจัดอันดับเป็น
อันดับที่ 1 ของประเทศ

จานวน 3 สาขาวิชา

ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ
งานวิจัยเฉพาะด้าน

2.1.1.5 จานวนบทความ
วิจัยที่ตพี ิมพ์ เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
หรือนาไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

ไม่นอ้ ยกว่า 200 เรื่อง

แผนสนับสนุนการเขียน
และตีพิมพ์บทความวิจัย

2.1.1.6 จานวนบทความ
วิจัยที่ได้รับการอ้างอิง
(ISISCI/ Scopus)

ไม่นอ้ ยกว่า 130
บทความ

 สนับสนุนงบประมาณ
ด้านงานวิจัยพืน้ ฐาน
และงานวิจัยแบบมุ่ง
เป้าเพิม่ ขึน้ (ทัง้ นักวิจัย
รุ่นใหม่และบัณฑิตศึกษา)
 กิจกรรมเสริมสร้าง
ศักยภาพห้อง
ปฏิบัติการเพื่อการวิจัย
ชั้นสูง

ผู้รับผิดชอบ
ระดับคณะ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์

-รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์,
ผู้อานวยการ
ศูนย์บริการวิชาการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

โครงการ/ กิจกรรม
(ตามงบประมาณที่ได้รับ ประจาปี 2557)
1. เกษตรที่สูง
2. อาหารปลอดภัย
3. พืชไร่ (ข้าว)
1. โครงการฝึกอบรมการเขียนบทความวิชาการเพื่อ
การตีพิมพ์ในวารสาร
2. โครงการสนับสนุนผลงานวิชาการของอาจารย์
นักวิชาการและบัณฑิตศึกษา
3. โครงการจัดทาวารสารเกษตร
4. โครงการพัฒนาโปรแกรมวารสาร
5. โครงการฝึกอบรมโปรแกรม Zotero
6. โครงการแสดงนิทรรศการงานวันวิชาการ มช.
7. โครงการสัมมนาวิชาการประจาปี
8. โครงการฝึกอบรมเทคนิคการออกแบบโปสเตอร์
และการนาเสนอผลงานวิชาการ
9. โครงการส่งเสริมการตรวจสอบบทความวิชาการ
ภาษาอังกฤษ
10. โครงการสนับสนุนงานวิจัยริเริ่มแบบมุง่ เป้า
11. โครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ Thai -Italian
12. โครงการสนั บ สนุ น กา รวิ จั ย / การตี พิ ม พ์
ผลงานวิจัยของคณาจารย์/ นักศึกษา
1. โครงการสนับสนุนงานวิจัยที่มคี ่า Impact สูง
2. โครงการจัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สาหรับ
ห้องปฏิบัตกิ ารกลาง

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/
หน่วยงาน
คณะฯ/ ภาควิชา/ ศูนย์ฯ
คณะฯ/ ภาควิชา/ ศูนย์ฯ
คณะฯ/ ภาควิชา/ ศูนย์ฯ
งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

4. โครงการสนับสนุนเงินรางวัลผลงานวิจยั เด่น

 งานบริหารงานวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์
 ศูนย์บริการวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

5. โครงการจัดหาเครื่องมือและเครื่องจักรกล
การเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัยของสถานี

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(ศวทก.)

3. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัตกิ ารกลาง
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2.1.2.1 จานวนเงินทุน
สนับสนุนการวิจัย

จานวนเงินทุนจาก
ภายนอกไม่ต่ากว่า 70
ล้านบาทต่อปี
และภายในคณะฯ
ไม่นอ้ ยกว่า 5 แสนบาท
2.1.2.2 จานวนโครงการ วิจัย ไม่น้อยกว่า 125 โครงการ
2.1.2.3 ร้อยละของ
ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 100
อาจารย์ นักวิจัยที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย

2.1.3 พัฒนา
งานวิจัยตามความ
ต้องการของพื้นที่/
ปัญหาของประเทศ
และตอบสนองต่อ
การพัฒนาภาคการ
ผลิตเศรษฐกิจและ
สังคมในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ

2.1.3.1 จานวนงานวิจัยที่
นาไปใช้ประโยชน์

ไม่นอ้ ยกว่า 25 โครงการ

2.1.3.2 จานวนโครงการ
วิจัยที่ดาเนินการร่วมกับ
ชุมชน
2.1.3.3 จานวน
ผลงานวิจัยที่พัฒนาต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม

ไม่นอ้ ยกว่า 5 โครงการ

2.1.4 ส่งเสริม
พัฒนาและผลักดัน
ให้คณาจารย์/นักวิจัย
ดาเนินการเพื่อขอรับ
การจดสิทธิบัตร -

2.1.4.1 จานวนโครงการ
ส่งเสริมให้ความรู้นักวิจัย
เรื่องสิทธิประโยชน์จาก
ผลงานวิจัย

จานวน 1 โครงการ

จานวน 3 ผลงาน

แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)

ผู้รับผิดชอบ
ระดับคณะ

- จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนงานวิจัย
- ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ทุนวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศ
- สนับสนุนการทาวิจัย
ร่วมกับภาคเอกชน
อุตสาหกรรมเชิงพื้นที่

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์

สนั บ สนุ น โครงการวิ จั ย -รองคณบดีฝ่ายวิจัย
แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน/ และวิเทศสัมพันธ์
เอกชน
และผู้อานวยการ
ศูนย์วิจัยระบบ
ทรัพยากรเกษตร

สนับสนุนงานวิจัยร่วมกับ
ภาคการผลิตและ
สามารถพัฒนาเพื่อต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม
สนับสนุนกิจกรรม/
โครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร
และอนุสทิ ธิ์บัตร

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์

โครงการ/ กิจกรรม
(ตามงบประมาณที่ได้รับ ประจาปี 2557)
1. โครงการสนับสนุนกิจกรรมวิจัย (โครงการนักวิจัย
พบแหล่งทุนวิจัย)
2. กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการ
วิจัย
3. โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัย Matching Fund
4. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา
5. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยสถาบัน
6. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้สถิติ
เบื้องต้นเพื่อการทางานวิจัย
7. โครงการเงินสมทบการทาวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
8. โครงการฝึกอบรม เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้
ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย (งานวิจัยชุมชน)
9. โครงการพัฒนาการวิจัย
1. กิจกรรมสนับสนุนการนาผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์
2. โครงการสนับสนุนงานวิจัยแบบมีสว่ นร่วมกับ
ชุมชน
3. โครงการการจัดการแบบบูรณาการเพือ่ ยกระดับ
การผลิตและคุณภาพผลผลิตในระบบการผลิต
ข้าว – ผักปลอดสารเคมี
1. โครงการวิจัยที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม

1. กิจกรรมส่งเสริมการจดสิทธิบัตร/ อนุสทิ ธิบัตร

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/
หน่วยงาน
งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ
งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชา/ ศูนย์ฯ
ภาควิชา/ ศูนย์ฯ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

ภาควิชา/ ศูนย์ฯ

 ภาควิชา/ ศูนย์
 งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
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อนุสทิ ธิบัตร ลิขสิทธิ์
และจดทะเบียนพันธุ์
พืชพันธุ์สัตว์ชนิด
ใหม่ๆ

2.1.4.2 จานวน
อนุสทิ ธิบัตร สิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์และขึ้น/
จดทะเบียนพันธุ์พชื
และสัตว์

จานวน 2 ชิน้ งาน

2.2.1 พัฒนา
การวิจัยมุ่งเน้น
เอกลักษณ์ของ
คณะเกษตรศาสตร์
2.3.1 ส่งเสริมให้เกิด
โครงการวิจัยบูรณา
การกับประเทศ
อาเซียนหรือ
นานาชาติ

2.2.1.1 จานวน
โครงการวิจัยที่เกีย่ วข้อง
กับเอกลักษณ์ของ
คณะเกษตรศาสตร์
2.3.1.1 จานวนโครงการ
วิจัยเชิงบูรณาการกับ
ประเทศกลุ่มอาเซียนหรือ
นานาชาติ

ไม่นอ้ ยกว่า 10 โครงการ

ไม่นอ้ ยกว่า 5 โครงการ

แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)
 อานวยความสะดวก
ให้กับนักวิจัยในการ
ดาเนินการจดสิทธิบัตร
อนุสทิ ธิบัตร ลิขสิทธิ์
และขึน้ / จดทะเบียน
พันธุ์พชื และสัตว์
 ให้รางวัลสาหรับผูท้ ี่
ได้รับจดอนุสทิ ธิบัตร
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์และ
ขึน้ / จดทะเบียนพันธุ์
พืชและสัตว์
สนับสนุน ส่งเสริม
งบประมาณงานวิจัย
เอกลักษณ์ของคณะ
เกษตรศาสตร์
กิจกรรมส่งเสริมและ
ประสานงานวิจัยกับ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน
หรือนานาชาติ

ผู้รับผิดชอบ
ระดับคณะ

โครงการ/ กิจกรรม
(ตามงบประมาณที่ได้รับ ประจาปี 2557)

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/
หน่วยงาน
 ภาควิชา/ ศูนย์ฯ
 งานบริหารงานวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์

1. กิจกรรมสนับสนุนการจดสิทธิบัตร/ อนุสทิ ธิบัตร

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์

1. สนับสนุนกิจกรรม/ โครงการที่เน้นเอกลักษณ์ของ
คณะฯ

ภาควิชา/ ศูนย์ฯ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์

1. โครงการความร่วมมือกับกลุ่มประเทศในกลุ่ม
อาเซียนหรือนานาชาติ

 ภาควิชา/ศูนย์ฯ
 งานบริหารงานวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์
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เป้าประสงค์

คณะเกษตรศาสตร์เป็นที่พ่งึ และร่วมพัฒนากับชุมชนและสังคม

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

3.1.1 ให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพ
โดยมีศูนย์บริการ
วิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
เป็นหลักโดยใช้ความ
เชี่ยวชาญ ศักยภาพ
ของบุคลากรคณะ
เกษตรศาสตร์แก่
องค์กรภาครัฐ
ภาคเอกชน และ
ประชาชนทั่วไป

3.1.1.1 จานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ถ่ายทอด
ความรู้บริการวิชาการ
และวิชาชีพ

เป้าหมายปี 2557
ไม่นอ้ ยกว่า 2,500
กิจกรรมต่อปี
บรรลุวัตถุประสงค์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)
แผนงานฝึกอบรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผู้รับผิดชอบ
ระดับคณะ
รองคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ ร่วมพัฒนา
สังคม ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและกิจการ
พิเศษ, ผู้อานวยการ
ศูนย์บริการวิชาการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

โครงการ/ กิจกรรม
(ตามงบประมาณที่ได้รับ ประจาปี 2557)
1. โครงการถ่ายทอดความรู้ผา่ นรายการวิทยุและ
หนังสือพิมพ์
2. โครงการถ่ายทอดความรู้ผา่ นบทความ
หนังสือพิมพ์
3. โครงการให้บริการวิชาการห้องปฏิบัตกิ ารกลาง
4. โครงการสนับสนุนการให้บริการวิชาการของ
คณาจารย์
โครงการฝึกอบรม/ สัมมนา/ เสวนา/ กิจกรรมบริการ
วิชาการอื่นๆ
5. ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร
6. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง บาริสต้า
7. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
8. อบรมการประยุกต์ใช้เครื่องมือ HPLC ในการ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
9. อบรมการใช้เครื่องมือ AAS และ UV-VIS
Spectrophotometer
10. อบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์ดนิ ปุ๋ย น้า
พืช
11. กาดวัฒนธรรมเกษตร (จานวน 12 ครั้ง)
12. โครงการบริการให้คาปรึกษาทางการเกษตร

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/
หน่วยงาน
ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
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แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)

ผู้รับผิดชอบ
ระดับคณะ

โครงการ/ กิจกรรม
(ตามงบประมาณที่ได้รับ ประจาปี 2557)
13. การจัดนิทรรศการผลงานวิชาการทาง
การเกษตร
14. โครงการพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชวี ภาพ

3.1.1.2 จานวนโครงการ/
กิจกรรมให้บริการ
วิชาการที่มผี ลต่อการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน

ไม่นอ้ ยกว่า 10 โครงการ/
กิจกรรม

 สนับสนุนโครงการ
ความร่วมมือกับ
องค์กรภายนอก
 สนับสนุนโครงการ
ความร่วมมือและ
สนับสนุนกับมูลนิธิ
โครงการหลวงและ
โครงการตาม
พระราชดาริ
 กิจกรรมสร้าง
ยุวเกษตรกรรุ่นใหม่
เพื่อการเกษตรยั่งยืน

รองคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ ร่วมพัฒนา
สังคม ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและกิจการ
พิเศษ, ผู้อานวยการ
ศูนย์บริการวิชาการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

15. โครงการเผยแพร่ความรู้ผา่ นสื่อออนไลน์
วารสาร บทความ
16. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของภาควิชา/
หน่วยงาน/ ศูนย์
17. โครงการยกระดับศักยภาพการจัดการสินค้า
เกษตรปลอดสารพิษของเกษตรกรเครือข่ายแม่ปิง
18. โครงการส่งเสริมธุรกิจเกษตรแก่กลุม่ เกษตรกร
ทั้งจังหวัดในโครงการบูรณาการจังหวัดชัยนาท อุทัยธานี
โครงการความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
1. โครงการความร่วมมือกับบริษัท เชียงใหม่
เฟรชมิลค์ จากัด ภายใต้โครงการ CMU Beef
2. โครงการเพื่อนคู่คิดเศรษฐกิจชุมชน
3. โครงการสัมมนาทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ธุรกิจเกษตร (ประชุมวิชาการ)
4. โครงการจัดประชุมเสวนาวิชาการด้านธุรกิจ
เกษตร
5. โครงการพัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญด้าน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
6. โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
และพัฒนาโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพ
เกษตรแก่นักเรียนและประชาชนบนพื้นที่สูง
7. การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทน
สาหรับครัวเรือนในชุมชน
8. โครงการหมู่บา้ นข้าวโพดลดหมอกควัน

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/
หน่วยงาน
ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรม
การเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ภาควิชา/ หน่วยงาน/ ศูนย์
ของคณะเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร

ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์นา้
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์นา้
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3.1.1.3 จานวนแหล่ง
เรียนรูแ้ ละการบริการ
วิชาการด้านเกษตร

จานวน 4 แหล่ง

สนับสนุนการสร้างแหล่ง
เรียนรูท้ างการเกษตรแก่
ชุมชน

คณะ/ ภาควิชา/ ศูนย์ฯ

3.1.1.4 จานวนฉบับของ
วารสารเกษตรที่ตพี ิมพ์
เผยแพร่
3.1.1.5 จัดงานวันเกษตร
ภาคเหนือ
3.1.1.6 จานวนรายได้รวม
จากการให้บริการ
วิชาการ (ก่อนหัก
ค่าใช้จ่าย

จานวน 3 ฉบับ

กิจกรรมการจัดทา
วารสารเกษตร

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/
หน่วยงาน
9. โครงการพัฒนาระบบตลาดอาหารปลอดภัยอย่าง ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
มีสว่ นร่วมของชุมชน
(ศวทก.)
10. โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาและ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักปลอดสารพิษ
(ศวทก.)
11. โครงการความร่วมมือและสนับสนุนกับมูลนิธิ
ภาควิชา/ ศูนย์วิจัยที่เกีย่ วข้อง
โครงการหลวงและโครงการตามพระราชดาริ
12. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ ศูนย์บริการการพัฒนาไม้ดอกไม้ผล
ชุมชน
บ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
1. โครงการจัดแปลงเรียนรูก้ ารผลิตผักปลอดสารพิษ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
2. โครงการจัดแปลงสาธิตการปลูกกล้วยไม้
ภาควิชาพืชศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
3. โครงการปลูกพืชไร้ดิน (Hydroponic)
ภาควิชาพืชศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
4. โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรม
การเกษตรแม่เหียะ
งานบริหารงานวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์

คณะ/ ภาควิชา/ ศูนย์ฯ

-

คณะฯ/ ภาควิชา/ ศูนย์วิจัย

ผู้อานวยการ
ศูนย์บริการวิชาการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

1. โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร

ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

ตัวชี้วัด

เป้าหมายปี 2557

แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)

ผู้รับผิดชอบ
ระดับคณะ

ไม่นอ้ ยกว่า 12,000,000
บาท

กิจกรรมการหารายได้

โครงการ/ กิจกรรม
(ตามงบประมาณที่ได้รับ ประจาปี 2557)

2. โครงการบริการตรวจวิเคราะห์ของ
ห้องปฏิบัตกิ ารกลาง
3. โครงการหรือกิจกรรมสร้างหลักสูตรฝึกอบรม
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
4. โครงการบริการรวิชาการผ่านศูนย์ฯ
5. โครงการให้บริการปรับปรุงภูมทิ ัศน์
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ตัวชี้วัด

เป้าหมายปี 2557

3.1.2 พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลบริการ
วิชาการ

3.1.2.1 จานวนระบบ
ฐานข้อมูลการบริการ
วิชาการที่สมบูรณ์และ
ทันสมัย

จานวน 1 ระบบ

3.1.3 พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ของศูนย์บริการ
วิชาการฯ

3.1.3.1 จานวนโครงการที่ จานวน 4 โครงการ
สนับสนุนและเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กับศูนย์ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80

แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)

ผู้รับผิดชอบ
ระดับคณะ

สนับสนุนงบประมาณ
สาหรับพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลบริการวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ ร่วมพัฒนา
สังคม ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและกิจการ
พิเศษ
ผู้อานวยการ
ศูนย์บริการวิชาการฯ

พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรเพื่อสร้างความ
แข็งแกร่งให้ศูนย์บริการ
วิชาการ

โครงการ/ กิจกรรม
(ตามงบประมาณที่ได้รับ ประจาปี 2557)
1. โครงการปรับปรุงระบบ Agri MIS 2

1. โครงการฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติงานของ
พนักงานร้านเกษตร มช. ร้าน CMU Steak & Coffee
2. โครงการฝึกอบรมการเพิ่มทักษะด้านการ
ปฏิบัติงานของพนักงานห้องปฏิบัตกิ ารกลาง
3. โครงการฝึกอบรมการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน
ของพนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์
4. โครงการฝึกอบรมการเพิ่มทักษะการทางานของ
พนักงานการเงินและบัญชีประจาศูนย์ฯ
(งานโปรแกรมสาเร็จรูป)

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/
หน่วยงาน
 ศูนย์บริการวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
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(ร่าง) กรอบกาหนดแผนงาน/ โครงการ (Initiative) ของแผนพัฒนาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ยุทธศาสตร์ 4 ทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ 1
เป้าประสงค์ 2
กลยุทธ์
4.1.1 สืบสานและ
ทานุบารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้าน ประเพณี
ท้องถิ่นล้านนา
โดยเฉพาะด้าน
การเกษตร

สืบสาน และทานุบารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ท้องถิ่นล้านนาและทรัพยากรธรรมชาติ
คณะเกษตรศาสตร์เป็นแบบอย่างในการจัดการสภาพภูมทิ ัศน์และสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
4.1.1.1 จานวนโครงการ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ล้านนาและโครงการ
ศิลปวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการเกษตร

เป้าหมายปี 2557
ไม่นอ้ ยกว่า 10 โครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80

แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)

ผู้รับผิดชอบ
ระดับคณะ

แผนงานส่งเสริมการ
สอดแทรก
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ประเพณีทอ้ งถิ่นล้านนา

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
แผนงานและประกัน
คุณภาพการศึกษา,
รองคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ ร่วมพัฒนา
สังคม ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและกิจการ
พิเศษ, เลขานุการคณะฯ

แผนงานส่งเสริมการ
สอดแทรก
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ประเพณีทอ้ งถิ่นล้านนา
ด้านการเกษตรเข้าไปใน
งานการเรียนการสอน
และกิจการนักศึกษา

โครงการ/ กิจกรรม
(ตามงบประมาณที่ได้รับ ประจาปี 2557)
โครงการทานุบารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น
1. กิจกรรมพิธีทอดผ้าป่า คณะเกษตรศาสตร์
2. กิจกรรมพิธีทาบุญครบรอบวันสถาปนา
คณะเกษตรศาสตร์
3. กิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
4. พิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาของ
คณะเกษตรศาสตร์
5. พิธีมุทติ าจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ

6. โครงการทานุบารุงศาสนาและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิ่นของ ศวทก.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
และบัณฑิตศึกษา,
เรียนการสอนและกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายพัฒนา 7. โครงการเสริมสร้างและแลกเปลีย่ นทาง
คุณภาพนักศึกษาและ
วัฒนธรรมระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และ
นักศึกษาเก่าสัมพันธ์,
นักศึกษา
หัวหน้าศูนย์วิจัยระบบ 8. โครงการส่งเสริมการสอนที่มีการสอดแทรก
ทรัพยากรเกษตร
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ประเพณีทอ้ งถิ่นล้านนา
ด้านการเกษตรเข้าไปในงานการเรียนการสอน

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/
หน่วยงาน

งานบริหารทัว่ ไป
งานบริหารทัว่ ไป
- งานบริหารทัว่ ไป
- ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
- งานบริหารทัว่ ไป
- ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
- งานบริหารทัว่ ไป
- ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(ศวทก.)

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(ศวทก.)
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 ภาควิชาพืชศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และส่งเสริมเผยแพร่
การเกษตร
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และ
สัตว์นา้
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4.1.2 นาความรู้และ 4.1.2.1 จานวนโครงการ ไม่นอ้ ยกว่า 5 โครงการ
ศักยภาพของคณะไป อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร
ร่วมกับชุมชน/ ในการ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บรรลุวัตถุประสงค์
ทานุบารุง อนุรักษ์
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)

ผู้รับผิดชอบ
ระดับคณะ

โครงการ/ กิจกรรม
(ตามงบประมาณที่ได้รับ ประจาปี 2557)

แผนงานส่งเสริมให้มี
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์พันธุ์พชื พันธุ์
สัตว์พ้ืนเมือง
แผนงานส่งเสริมให้มีการ
อนุรักษ์ทรัพยากรบน
พื้นที่สูง
โครงการ/ กิจกรรม
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้แก่บุคลากรและ
นักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์

9. โครงการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานด้าน
การเกษตรและเรียนรูศ้ ลิ ปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นล้านนาของนักศึกษา AGSM
10. โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตในโอกาส
สาเร็จการศึกษาหลักสูตร AGS
11. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในงานด้าน
กิจการนักศึกษา
12. โครงการวิจัยที่เกีย่ วข้องกับการอนุรักษ์พันธุพ์ ชื
พันธุ์สัตว์พ้นื เมือง

ผู้อานวยการศูนย์วิจัย
และฝึกอบรมที่สูง

13. โครงการส่งเสริมให้มกี ารอนุรักษ์ทรัพยากร
บนพื้นที่สูง

ผู้อานวยการศูนย์วิจัย
และฝึกอบรมที่สูง,
หัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิต
และฝึกอบรมการ
เกษตรแม่เหียะ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
1. โครงการการควบคุมและป้องกันไฟป่า

โครงการส่งเสริมให้มกี าร
นาผลงานทางวิชาการ
ของคณะที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไปเผยแพร่ให้ชุมชน
สังคม

ผู้อานวยการศูนย์วิจัย
และฝึกอบรมที่สูง,
หัวหน้าภาควิชาสัตว
ศาสตร์และสัตว์นา,
้
หัวหน้าศูนย์วิจัยระบบ
ทรัพยากรเกษตร

2. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงของคณะเกษตรศาสตร์
โครงการส่งเสริมให้มีการนาผลงานทางวิชาการของ
คณะที่เกีย่ วข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมไปเผยแพร่ให้ชุมชน สังคม
3. โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
และพัฒนาโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพ
เกษตรแก่นักเรียนและประชาชนบนพื้นที่สูง
4. การผลิตกาซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทน
สาหรับครัวเรือนในชุมชน

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/
หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(ศวทก.)
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(ศวทก.)
งานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา
งานบริหารงานวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรม
การเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์นา้
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แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)
แผนงานคณะสีเขียว

4.2.1 สนับสนุนการ
รณรงค์และการจัด
กิจกรรมเพื่อปลูก
จิตสานึกและการมี
ส่วนร่วมให้แก่
บุคลากรและ
นักศึกษา ในการรักษา
ภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม
ทั้งภายในคณะ
ศูนย์วิจัยและสถานี
วิจัยของคณะ และ
ชุมชนสังคมให้น่าอยู่
4.2.2 พัฒนา สร้าง
ระบบจัดเก็บข้อมูล
ด้านการทานุบารุง
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

4.2.1.1 จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

4.2.2.1 ระดับ
ความสมบูรณ์ของ
ฐานข้อมูล

ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ของเป้าหมายผู้เข้าร่วม
โครงการ

ระดับ 4

กิจกรรมประเมินความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้สว่ น
เสียของบุคลากรและ
นักศึกษา

แผนงานพัฒนาระบบ
MIS ด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ

ผู้รับผิดชอบ
ระดับคณะ

โครงการ/ กิจกรรม
(ตามงบประมาณที่ได้รับ ประจาปี 2557)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
แผนงานและประกัน
คุณภาพการศึกษา,
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริหาร อาคารสถานที่
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ,
เลขานุการคณะฯ

โครงการปรับปรุงภูมทิ ัศน์
5. โครงการปรับปรุงภูมทิ ัศน์และรักษา
สภาพแวดล้อมการทางานภายในคณะ
เกษตรศาสตร์
6. โครงการปรับปรุงภูมทิ ัศน์เพื่อรองรับ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
7. โครงการปรับปรุงภูมทิ ัศน์และรักษาสภาพ
แวดล้อมการทางานของศูนย์วิจัยระบบทรัพยากร
เกษตร
8. โครงการระดมทุน “การแข่งขันกอล์ฟการกุศล
คณะเกษตรศาสตร์” เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์คณะฯ
โครงการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อม

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
แผนงานและประกัน
คุณภาพการศึกษา,
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริหาร อาคารสถานที่
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ,
เลขานุการคณะฯ

รองคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ ร่วมพัฒนา
สังคมฯ, ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริหาร อาคาร
สถานที่ฯ

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/
หน่วยงาน
งานบริหารทัว่ ไป

งานบริหารทัว่ ไป
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(ศวทก.)
สานักงานคณะฯ

2. โครงการ 5 ส. ศวทก. สะอาดตา

 งานบริหารทัว่ ไป
 งานบริการการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

3. โครงการเปลี่ยนหลังคาอาคาร ศวทก.

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

4. โครงการปรับปรุงภูมทิ ัศน์และรักษา
สภาพแวดล้อมบริเวณอาคาร ศวทก.

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(ศวทก.)

1. โครงการพัฒนาระบบ MIS ด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม
(กิจกรรมปลูกต้นไม้ และ Big Cleaning Day และ
พัฒนาห้องปฏิบัตกิ ารกลางของภาควิชาฯ)
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4.2.3 พัฒนาระบบ
กายภาพเพื่อ
ปรับปรุงสิง่ แวดล้อม
ภายในคณะฯ

4.2.3.1 จานวนห้องเรียน
ที่ได้รับการปรับปรุง

เป้าหมายปี 2557
ร้อยละ 10 ต่อปี

แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)
แผนงานพัฒนาระบบ
กายภาพเพื่อการเรียน
การสอน

ผู้รับผิดชอบ
ระดับคณะ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
แผนงานและประกัน
คุณภาพการศึกษา,
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริหาร อาคารสถานที่
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ,
เลขานุการคณะฯ

โครงการ/ กิจกรรม
(ตามงบประมาณที่ได้รับ ประจาปี 2557)
1. โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/
หน่วยงาน
งานบริหารทัว่ ไป
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ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาความเป็นสากลของคณะ
เป้าประสงค์ 1
เป้าประสงค์ 2
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เตรียมคณะเกษตรศาสตร์พร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนในปี 2558
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5.1.1 สร้างเครือข่าย
และความร่วมมือ
ทางวิชาการกับ
สถาบันวิชาการ
ต่างประเทศ

5.1.1.1 จานวนสถาบัน/
องค์กรต่างประเทศที่
ลงนามความร่วมมือทาง
วิชาการในระดับคณะ

จานวน 2 สถาบัน/
องค์กร
(ครบทุกประเทศในกลุ่ม
อาเซียนภายใน 5 ปี)

5.1.1.2 จานวนโครงการ/
กิจกรรมความร่วมมือ
ทางวิชาการ

ไม่นอ้ ยกว่า 10 โครงการ/
กิจกรรม

5.1.1.3 จานวนหลักสูตร
ความร่วมมือกับ
นานาชาติ
5.2.1 แสวงหาแหล่ง
ทุนจากแหล่งทั้งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อ
ส่งเสริมโครงการ
แลกเปลี่ยน อาจารย์
นักวิจัย และ -

จานวน 1 หลักสูตร

5.2.1.1 จานวนแหล่งทุนที่ ไม่นอ้ ยกว่า 5 แหล่งทุน
สนับสนุนโครงการ
แลกเปลี่ยนอาจารย์
นักวิจัย และนักศึกษา

แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)

ผู้รับผิดชอบ
ระดับคณะ

การแสวงหาความร่วมมือ รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ทางวิชาการกับสถาบัน/
และวิเทศสัมพันธ์
องค์กรต่างประเทศ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์

สร้างหลักสูตรความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ

 แสวงหาแหล่งทุน
สนับสนุนโครงการ
 แลกเปลี่ยนอาจารย์
นักวิจัย และนักศึกษา

โครงการ/ กิจกรรม
(ตามงบประมาณที่ได้รับ ประจาปี 2557)
1. โครงการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการกับ
อาเซียนหรือนานาชาติ

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/
หน่วยงาน
 หน่วยวิเทศสัมพันธ์
 ภาควิชา/ ศูนย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

1. โครงการวิจัยร่วมกับต่างประเทศ

 หน่วยวิเทศสัมพันธ์
 ภาควิชา/ ศูนย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนบุคลากรกับต่างประเทศ

 หน่วยวิเทศสัมพันธ์
 ภาควิชา/ ศูนย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษากับต่างประเทศ

 หน่วยวิเทศสัมพันธ์
 ภาควิชา/ ศูนย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(ศวทก.)

4. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ โดยการจัด
ฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ (DSSAT)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 1. หลักสูตรเกษตรที่สูงร่วมกับ Queensland
และบัณฑิตศึกษา,
และรองคณบดีฝา่ ย
บริหารฯ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
1. โครงการแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุน
และวิเทศสัมพันธ์
การแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาจาก
หน่วยงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
2. โครงการพัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญด้าน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

งานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา

 หน่วยวิเทศสัมพันธ์
 ภาควิชา/ ศูนย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
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ตัวชี้วัด

เป้าหมายปี 2557

นักศึกษา ในการ
พัฒนาทักษะเพื่อ
เตรียมพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน
อย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน

5.2.1.2 จานวนโครงการ/
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
อาจารย์ นักวิจัย และ
นักศึกษา

ไม่นอ้ ยกว่า 5 โครงการ/
กิจกรรม

5.2.1.3 จานวนอาจารย์
ไม่นอ้ ยกว่า 100 คน
นักวิจัย นักศึกษาต่างชาติ
ที่มาดูงานปฏิบัติงาน
ประชุม ฝึกอบรม หรือ
ศึกษา ณ คณะ
เกษตรศาสตร์

แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)

ผู้รับผิดชอบ
ระดับคณะ

 โครงการ/ กิจกรรม
โครงการวิจัยร่วม
 โครงการ/ กิจกรรม
แลกเปลี่ยนบุคลากร
นักศึกษากับ
ต่างประเทศ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์

จัดประชุมวิชาการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
นานาชาติ การศึกษา
ดูงาน และศึกษา
ณ คณะเกษตรศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์,
ผู้อานวยการ
ศูนย์บริการวิชาการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

โครงการ/ กิจกรรม
(ตามงบประมาณที่ได้รับ ประจาปี 2557)
1. โครงการศึกษาดูงานระยะสั้น
ณ มหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญี่ปนุ่
2. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตร, ธุรกิจเกษตร ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย Chung Chou สาธารณรัฐจีน
(ไต้หวัน)
3. โครงการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒใิ น
ประเทศและต่างประเทศ
4. โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจัยและ
นักศึกษาภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
5. โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากร ธรรมชาติ
6. International Training Program (UHOH)
7. โครงการบรรยายพิเศษ โดยผู้ทรงคุณวุฒจิ าก
ต่างประเทศ
โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน/
องค์กรต่างประเทศ
1. โครงการสร้างสิ่งแวดล้อม (ซากุระโปรเจ็ค)
2. หลักสูตรสองปริญญา ระดับปริญญาโท
กับมหาวิทยาลัยคากาว่า
3. หลักสูตรสองปริญญา ระดับปริญญาเอก
กับมหาวิทยาลัยนิกาตะ
4. หลักสูตรพิเศษระยะสั้นร่วมกับมหาวิทยาลัยคินกิ
ประเทศญี่ปนุ่
5. โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
ไทย - อิตาเลียน
6. โครงการหลักสูตรพิเศษร่วมกับ UC DEVIS

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/
หน่วยงาน
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากร
ธรรมชาติ
 หน่วยวิเทศสัมพันธ์
 ภาควิชา/ ศูนย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(ศวทก.)

ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ภาควิชาพืชศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ภาควิชาพืชศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
งานบริหารงานวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์
ภาควิชาพืชศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
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5.2.2 พัฒนาและ
ส่งเสริม ความรู้
ความเข้าใจและ
ทักษะ ให้แก่บคุ ลากร
และนักศึกษาในการ
ผลิตและนาเสนอ
ผลงานทางวิชาการ
ในเวทีนานาชาติใน
ภูมิภาคอาเซียน
เอเชียและนานาชาติ

ตัวชี้วัด

เป้าหมายปี 2557

5.2.2.1 จานวนโครงการ
ส่งเสริมทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ

จานวน 2 โครงการ

5.2.2.2 จานวนผู้ท่ไี ป
เสนอผลงาน ณ
ต่างประเทศ

จานวน 10 คน

5.2.2.3 จานวน
จานวน 1,000,000 บาท
งบประมาณจากคณะ
เกษตรศาสตร์ที่สนับสนุน
การศึกษาดูงาน ฝึกอบรม
วิจัย นาเสนอผลงาน ณ
ต่างประเทศ

แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)

โครงการฝึกอบรมทักษะ
การใช้ภาษา อังกฤษใน
การสื่อสารและภาษา
อาเซียน

ผู้รับผิดชอบ
ระดับคณะ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์

จัดสรรทุนสนับสนุน
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
บุคลากร และนักศึกษาไป และวิเทศสัมพันธ์
เสนอผลงานทางวิชาการ
ณ ต่างประเทศ
กิจกรรมสนับสนุน
การศึกษาดูงาน ฝึกอบรม
วิจัย นาเสนอผลงาน ณ
ต่างประเทศ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์,
รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและ
นักศึกษาเก่าสัมพันธ์

โครงการ/ กิจกรรม
(ตามงบประมาณที่ได้รับ ประจาปี 2557)
7. หลักสูตรเกษตรที่สูง
8. DAAD Summer School 2014
1. โครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
2. โครงการอบรมภาษาอาเซียน
3. โครงการฝึกอบรมภาษาไทยให้กับนักศึกษา
ต่างชาติ
1. โครงการงบเจรจาธุรกิจ ประจาปีงบประมาณ
2557
2. โครงการนาเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ
3. โครงการนาเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ
ของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการระบบเกษตร
1. โครงการสนับสนุนการเสนอผลงาน ฝึกอบรม
ฝึกงาน ดูงานและแลกเปลี่ยนบุคลากร ณ
ต่างประเทศ
2. โครงการสนับสนุนการเสนอผลงาน ฝึกอบรม
ฝึกงาน ดูงานและแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ
ต่างประเทศ

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/
หน่วยงาน
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ภาควิชา/ ศูนย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(ศวทก.)
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศ
สัมพันธ์
งานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา
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(ร่าง) กรอบกาหนดแผนงาน/ โครงการ (Initiative) ของแผนพัฒนาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ 1
เป้าประสงค์ 2
เป้าประสงค์ 3

มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บุคลากรคณะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ รักองค์กร ทางานอย่างมีความสุขปฏิบัตหิ น้าที่ด้วยความรับผิดชอบ นาคณะไปสู่องค์แห่งการเรียนรู้
คณะเกษตรศาสตร์สามารถแสวงหาทรัพยากรและสามารถพึ่งพา พัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน
เป้าหมายปี 2557

แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)

ผู้รับผิดชอบ
ระดับคณะ

โครงการ/ กิจกรรม
(ตามงบประมาณที่ได้รับ ประจาปี 2557)

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

6.1.1 พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการใน
ทุกๆ ด้านให้เกิด
ความคล่องตัว มี
ประสิทธิภาพ ตาม
หลักธรรมมาภิบาล
โดยเปลี่ยนจากการ
กากับและควบคุมมา
เป็นการมอบอานาจ/
กระจายอานาจ
6.1.2 พัฒนาและใช้
ระบบบริหาร งานยุค
ใหม่ และระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร (MIS และ
ICT) ที่มปี ระสิทธิภาพ
เพื่อการบริหาร
จัดการของคณะฯ

6.1.1.1 ระดับความสาเร็จ
ของการพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ในระดับคณะ

ไม่ต่ากว่าระดับ 4

การประเมินโครงการ/
กิจกรรมด้านการบริหาร

คณบดี, รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร แผนงาน
และประกันคุณภาพ
การศึกษา, เลขานุการ
คณะฯ

1. กิจกรรมประเมินการบริหารจัดการ
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ศวทก.
3. โครงการบริหารจัดการทรัพย์สินและยานพาหนะ
ให้มปี ระสิทธิภาพ
4. โครงการสัมมนาภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์นา้
ประจาปี 2557

6.1.2.1 จานวนระบบ
บริหารงาน และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (MIS
และ ICT) ที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อการ
บริหารจัดการของคณะฯ

จานวน 1 ระบบ

 แผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
 แผนการ
ประชาสัมพันธ์คณะ
เกษตรศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ ร่วมพัฒนา
สังคม ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และกิจการ
พิเศษ, ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริหาร อาคาร
สถานที่และเทคโนโลยี
สารสนเทศ,หน่วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ,
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ประชาสัมพันธ์
และพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา, เลขานุการ
คณะฯ

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการออนไลน์
1. โครงการเพื่อพัฒนาระบบและให้ความรู้ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากร
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบริการวิชาการออนไลน์ให้
ครอบคลุมทุกหน่วยงานของคณะ
3. โครงการจัดทาหนังสือรับรองออนไลน์
4. โครงการพัฒนาโปรแกรมการคานวณต้นทุนต่อ
หัวนักศึกษาเต็มเวลา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
คณะเกษตรศาสตร์
5. โครงการวิจัยผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอน
นักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยผ่าน e-learning
โครงการประชาสัมพันธ์คณะเกษตรศาสตร์
6. โครงการจัดทาวีดทิ ัศน์แนะนาคณะเกษตรศาสตร์
7. โครงการจัดทาข่าวสารคณะเกษตรศาสตร์
8. โครงการจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/
หน่วยงาน
งานบริหารทัว่ ไป
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(ศวทก.)
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(ศวทก.)
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์นา้

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 งานบริหารทัว่ ไป
 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 งานการเงิน การคลังและพัสดุ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
หน่วยประชาสัมพันธ์
หน่วยประชาสัมพันธ์
หน่วยประชาสัมพันธ์
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6.1.3 สร้างค่านิยม
วัฒนธรรมองค์กร
ขวัญและกาลังใจและ
บรรยากาศการ
ทางานอย่างมีสว่ น
ร่วมของบุคลากร
ภายในคณะฯให้รัก
องค์กรและทางาน
อย่างมีความสุข
6.2.1 พัฒนาและ
เสริมสร้างทรัพยากร
มนุษย์ให้มีทักษะ
ความรู้
ประสบการณ์พร้อม
ทั้งสร้างขวัญและ
กาลังใจในการ
ทางาน

ตัวชี้วัด

เป้าหมายปี 2557

ผู้รับผิดชอบ
ระดับคณะ

- โครงการประเมินความ
พึงพอใจต่อองค์กร
- โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
แผนงานและประกัน
คุณภาพการศึกษา,
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริหาร อาคารสถานที่
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ,
เลขานุการคณะฯ

1. กิจกรรมประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
องค์กร
2. กิจกรรมกีฬาบุคลากร
3. กิจกรรมงานเกษตรสัมพันธ์
4. โครงการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรของ ศวทก.

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
แผนงานและประกัน
คุณภาพการศึกษา,
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์,
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และบัณฑิตศึกษา,
เลขานุการคณะฯ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
แผนงานและประกัน
คุณภาพการศึกษา,
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์,
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และบัณฑิตศึกษา,
เลขานุการคณะฯ

1. โครงการกระตุน้ ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้รับ
คุณวุฒปิ ริญญาเอก

งานบริหารทัว่ ไป

1. โครงการอบรม “การวางแผนเพื่อก้าวไปสู่
ตาแหน่งวิชาการ”
2. โครงการอบรม”การเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ
สายรับใช้สังคม”
3. โครงการจัดทาแผนพัฒนาตนเองของคณาจารย์
ภายในระยะเวลา 5 ปี

งานบริหารทัว่ ไป

6.1.3.1 ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อองค์กร

ไม่นอ้ ยกว่าระดับดี

6.1.3.2 ระดับความพึง
พอใจของบุคลากรต่อ
การบริหาร

ไม่นอ้ ยกว่าระดับดี

6.2.1.1 ร้อยละของ
อาจารย์ที่มคี ุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าต่ออาจารย์
ทั้งหมด

ร้อยละ 100

แผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการให้มคี วามรู้
ความสามารถด้านการ
สอนและการวิจัย

6.2.1.2 ร้อยละของ
อาจารย์ที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ (ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์) ต่อ
อาจารย์ทั้งหมด

ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 30

แผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการให้มคี วามรู้
ความสามารถด้านการ
สอนและการวิจัย

6.2.1.3 ร้อยละของ
อาจารย์ที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ
(รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์) ต่อ
อาจารย์ทั้งหมด

ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 40

โครงการ/ กิจกรรม
(ตามงบประมาณที่ได้รับ ประจาปี 2557)

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/
หน่วยงาน
งานบริหารทัว่ ไป

แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)

งานบริหารทัว่ ไป
งานบริหารทัว่ ไป
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(ศวทก.)

งานบริหารทัว่ ไป
งานบริหารทัว่ ไป
(ศธ๖๓๒๓(๒)/๐๓๐ ลว.๓๐ มค
๕๗ เรื่องขออนุมัติปรับแผนฯ
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ตัวชี้วัด
6.2.1.4 ร้อยละของ
บุคลากรสายวิชาการ
(อาจารย์หรือนักวิจัย)
ได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ ความสามารถใน
การสอน การวิจัย และ
ทักษะในวิชาชีพต่อ
บุคลากรสายวิชาการ
ทั้งหมด

เป้าหมายปี 2557
ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 90

แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)

ผู้รับผิดชอบ
ระดับคณะ

โครงการ/ กิจกรรม
(ตามงบประมาณที่ได้รับ ประจาปี 2557)

แผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการให้มคี วามรู้
ความสามารถ ด้านการ
สอนและการวิจัย

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
แผนงานและประกัน
คุณภาพการศึกษา,
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์,
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และบัณฑิตศึกษา,
ผู้อานวยการศูนย์
บริการวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตร,
เลขานุการคณะฯ

1. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมด้านการสอน
และการวิจัย
2. โครงการอบรม “เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21”
(ศธ๖๓๒๓(๒)/๐๓๐ ลว.๓๐ มค ๕๗ เรื่องขอ
อนุมัติปรับแผนฯ
3. โครงการอบรม “การบูรณาการงานบริการ
วิชาการสู่งานวิจัยและการสอนตามวิถกี ารประกัน
คุณภาพการศึกษา”
4. โครงการสนับสนุนคณาจารย์ไปประชุมสัมมนา
ฝึกอบรม ดูงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะความรู้และ
ประสบการณ์ของบุคลากรสายวิชาการ
6. โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะความรู้และ
ประสบการณ์ของบุคลากรสายปฏิบัตกิ าร

6.2.1.5 ร้อยละของ
บุคลากรสายปฏิบัตกิ าร
ได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ความสามารถ
และทักษะในการทางาน
ต่อบุคลากรสาย
ปฏิบัติการทั้งหมด

ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 80

แผนพัฒนาบุคลากรสาย
ปฏิบัติการให้มคี วามรู้
สามารถเพื่อพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติงาน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
แผนงานและประกัน
คุณภาพการศึกษา,
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์,
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และบัณฑิตศึกษา,
ผู้อานวยการศูนย์
บริการวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตร,
เลขานุการคณะฯ

1. โครงการสัมมนา “การสื่อสารในองค์กรเพื่อการ
ทางานที่สร้างสรรค์”
2. โครงการบรรยายพิเศษ “โอกาสความก้าวหน้าใน
การเสนอขอกาหนดตาแหน่งชานาญการ ชานาญ
การพิเศษและเชี่ยวชาญ”
3. โครงการสัมมนาผูบ้ ริหาร ประจาปีงบประมาณ 2557
4. โครงการสัมมนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2557
5. โครงการอบรม “Time Management for Life
Balance & Effective Work : เทคนิคการบริหาร
เวลา สร้างคุณค่า สร้างผลงาน”
6. โครงการบรรยายพิเศษด้านสุขภาพ
7. โครงการบรรยายพิเศษ “การปลูกผักสวนครัว
รั้วกินได้”

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/
หน่วยงาน
งานบริหารทัว่ ไป
งานบริหารทัว่ ไป

 งานบริหารทัว่ ไป
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ
 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้า
 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(ศวทก.)
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(ศวทก.)
งานบริหารทัว่ ไป
งานบริหารทัว่ ไป

สานักงานคณะฯ
 งานบริหารทัว่ ไป
 ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ
งานบริหารทัว่ ไป

งานบริหารทัว่ ไป
งานบริหารทัว่ ไป
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เป้าหมายปี 2557

แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)

ผู้รับผิดชอบ
ระดับคณะ

โครงการ/ กิจกรรม
(ตามงบประมาณที่ได้รับ ประจาปี 2557)

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/
หน่วยงาน

8. โครงการฝึกอบรม ศิลปะการถ่ายภาพทางเกษตร
(ศธ๖๓๒๓(๒)/๐๓๐ ลว.๓๐ มค ๕๗ เรื่องขอ
อนุมัติปรับแผนฯ
9. โครงการประชุม “การคานวณต้นทุนต่อหัว
นักศึกษาเต็มเวลาระดับปริญญาตรี - ภาคปกติ
คณะเกษตรศาสตร์”
10. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ดา้ นการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง “โปรแกรม
ประเมินผลตัวชีว้ ัดตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ด้วยระบบ Cockpit แบบ Real Time (v.1) และ
โปรแกรมติดตามผลตัวชีว้ ัดตามแผนปฏิบัติการ
แบบ Real Time (v.1)
11. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ดา้ นการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง ระบบจัดทา
รายงาน SAR Online (v.3) ปีการศึกษา 2556
12. โครงการอบรม การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
CMU - Mail เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
13. โครงการสนับสนุนบุคลากรสายปฏิบัตกิ ารให้ไป
ประชุมสัมมนา ฝึกอบรม ดูงานที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนางานในสายงานที่รบั ผิดชอบ ทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ

งานบริหารทัว่ ไป

14. โครงการป้องกันอัคคีภัยและการซ้อมแผนอพยพ
หนีไฟ (ศธ๖๓๒๓(๒)/๐๓๐ ลว.๓๐ มค ๕๗ เรื่อง
ขออนุมัติปรับแผนฯ

 งานบริหารทัว่ ไป

งานการเงิน การคลังและพัสดุ

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สานักงานคณะฯ
 ภาควิชากีฏวิทยาฯ
 ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ
 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ
 ภาควิชาสัตวศาสตร์ฯ
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
 ศูนย์วิจัยฯ แม่เหียะ
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 ศูนย์บริการวิชาการฯ
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6.2.2 พัฒนาและ
จัดระบบการจัดการ
องค์ความรู้(KM)
อย่างต่อเนื่องเพื่อ
นาไปสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (LO)

6.3.1 พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ทรัพย์สนิ และการหา
รายได้ของคณะอย่าง
มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม

ตัวชี้วัด
6.2.2.1 จานวนองค์
ความรู้

เป้าหมายปี 2557
จานวน 3 เรื่อง

6.3.1.1 จานวนแผน
กลยุทธ์ทางการเงินที่
สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของคณะฯ

จานวน 1 แผน

6.3.1.2 จานวนหน่วยงาน
ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้

จานวน 2 หน่วยงาน

แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)
แผนการจัดการความรู้
เพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์

 แผนเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ทรัพย์สนิ และการหา
รายได้
 แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน

ผู้รับผิดชอบ
ระดับคณะ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์,
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และบัณฑิตศึกษา,
รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ
เลขานุการคณะฯ

คณบดี, รองคณบดี
ฝ่ายบริหารแผนงาน
และประกันคุณภาพ
การศึกษา,
เลขานุการคณะฯ
คณบดี, ผู้อานวยการ
ศูนย์บริการวิชาการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร,
ผู้อานวยการศูนย์วิจัย
และฝึกอบรมที่สูง

โครงการ/ กิจกรรม
(ตามงบประมาณที่ได้รับ ประจาปี 2557)

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/
หน่วยงาน

 กาหนดประเด็นความรู้ 3 ด้าน
1. โครงการจัดการองค์ความรู้ดา้ นการเรียนการสอน งานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
2. โครงการจัดการองค์ความรู้ดา้ นการวิจยั
งานบริหารงานวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์
โครงการจัดการองค์ความรู้ดา้ นบริหารจัดการ
3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้ นบริหารงานบุคคล งานบริหารทัว่ ไป
4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้ นการจัดทา
งานนโยบายและแผน
แผนปฏิบัตกิ ารและแผนงบประมาณประจาปี
และประกันคุณภาพการศึกษา
5. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “กฎระเบียบข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการเงินและพัสดุ
พ.ศ.2551”
 กิจกรรมรวบรวมความรู้และเผยแพร่
บนเว็บไซต์ KM Corner และสื่ออื่นๆ
เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึง
จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะ
เกษตรศาสตร์

งานการเงิน การคลังและพัสดุ

1. โครงการจัดหารายได้ของศูนย์บริการวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
2. โครงการจัดหารายได้ของศูนย์วิจัยและฝึกอบรม
ที่สูง

ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานการเงิน การคลังและพัสดุ

หน้า 28

1

แผนปฏิบัติงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ 1
เป้าประสงค์ 2
กลยุทธ์

การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ
การผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์เกษตรที่เป็นคนดี คนเก่ง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมพลวัตและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อ ม
ตัวชี้วัด
เป้าหมายปี 2558
แผนงาน/ โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/ กิจกรรม
(Initiative)
ระดับคณะ
1.1.1 เปิด/ ปรับปรุง
1.1.1.1 จานวนหลักสูตรเปิด ปริญญาตรี 1 หลักสูตร
เปิดหลักสูตรใหม่ท่ี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรให้สอดคล้องต่อ
ใหม่
ปริญญาโท 1 หลักสูตร
สอดคล้องกับความ และบัณฑิตศึกษา
1. โครงการเปิดหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ความต้องการของตลาด
ต้องการของตลาด
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
สาขาการออกแบบภูมิทัศน์และการจัดการ
และเป็น
1.1.1.2 จานวนหลักสูตร
ปริญญาโท 1 หลักสูตร
และพัฒนาหลักสูตร การศึกษาและวิชาการ
สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานสากล
ปรับปรุง
นานาชาติ
ระดับบัณฑิตศึกษา
1. โครงการเปิดสอนหลักสูตร Double Degree
2. ปรับปรุงหลักสูตร วท.ม.การเกษตรยัง่ ยืนและการ
จัดการลุ่มนาแบบบูรณาการ
(เป็นสาขาวิชาเกษตรที่สูงและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน)
3. กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีสาขา
เกษตรศาสตร์
4. ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (สองภาษา)
1.1.1.3 จานวนกระบวนวิชา ไม่นอ้ ยกว่า 5 กระบวน
เพิ่มกระบวนวิชาที่
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
1. เปิดกระบวนวิชาใหม่ที่สอดคล้องกับความ
ที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ วิชา
จัดการเรียนการสอน และบัณฑิตศึกษา
ต้องการของตลาดเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มขึน
เป็นภาษาอังกฤษเพื่อ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
2. โครงการสนับสนุนค่าตอบแทนพิเศษให้ผู้สอนที่
1.1.1.4 งบประมาณ
50,000 บาท
รองรับนักศึกษา
การศึกษาและวิชาการ
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
สนับสนุนค่าตอบแทน
ต่างชาติ
1.1.2 เสริมสร้างบรรยากาศ 1.1.2.1 จานวนห้องที่มีการ ไม่นอ้ ยกว่า 1 ห้อง
ปรับปรุงห้องเรียน
1. โครงการปรับปรุง/จัดห้องเรียนให้สอดคล้องกับ
เพื่อพัฒนาการเรียนการ
ปรับปรุงให้สอดคล้อง
และสภาพแวดล้อม
การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
สอนและบรรยากาศความ
กับการเรียนการสอน
เป็นนานาชาติ
1.1.2.2 จานวนโครงการ/
ไม่นอ้ ยกว่า 1 โครงการ
การจัดกิจกรรม
1. โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่าง
กิจกรรม
ร่วมกับนักศึกษา
นักศึกษาไทยกับนักศึกษาต่างชาติ
ต่างชาติ

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน
หัวหน้างานบริการการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
หัวหน้าภาควิชาเกษตรที่สูงฯ
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร

หัวหน้างานบริการการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา

2
กลยุทธ์

1.1.3 ออกแบบหลักสูตร
จัดการเรียนการสอนให้
มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด

เป้าหมายปี 2558

1.1.3.1 จานวนหลักสูตร
ปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี
2 หลักสูตร

1.1.3.2 จานวนอาจารย์ที่ได้
เข้าร่วมอบรม/สัมมนา
เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน

ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10

แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)
กิจกรรม/โครงการเพื่อ
เสริมสร้างบรรยากาศ
และเตรียมความพร้อม
ในการเรียนรูแ้ ละ
พัฒนานักศึกษา

ออกแบบหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการ
สอนเพื่อให้ได้ผลการ
เรียนรูต้ ามความ
ต้องการของศตวรรษที่
21
จัดการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นผลลัพธ์การ
เรียนรูข้ องนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
ระดับคณะ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และบัณฑิตศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
การศึกษาและวิชาการ

โครงการ/ กิจกรรม
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3. โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาชันปีท่ี 2
4. โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาใหม่
คณะเกษตรศาสตร์
5. โครงการพัฒนาบุคลากรห้องสมุด
6. โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา
7. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี
8. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
9. โครงการสัมมนานักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2557
10. โครงการ Refreshing Course ระดับบัณฑิตศึกษา
11. โครงการศึกษาและวิเคราะห์ระบบเกษตรในชุมชน
12. โครงการศึกษาชุมชนบนที่สูง
1. หลักสูตรที่มกี ารออกแบบ/จัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
2. สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมประชุม/สัมมนา/
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอน
4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
5. โครงการ/กิจกรรมอบรมสัมมนาแนวทางการจัดการ
การเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
6. การประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา
7. โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้สอนหลักสูตรการจัดการระบบเกษตร
8. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนหลักสูตรการจัดการระบบเกษตร

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน
หัวหน้างานบริการการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หัวหน้างานห้องสมุด
หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์นา

หัวหน้างานบริการการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หัวหน้างานห้องสมุด
หัวหน้าศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์นา
หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
หัวหน้าสาขาวิชาเกษตรยั่งยืนและการ
จัดการลุ่มนาแบบบูรณาการ
(SAIWAM)

3
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมายปี 2558

แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)

ผู้รับผิดชอบ
ระดับคณะ

โครงการ/ กิจกรรม
9. โครงการสร้างเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา หลักสูตรการจัดการระบบเกษตร
10. โครงการพัฒนาคุณภาพคณาจารย์และบุคลากร
ในการพัฒนาการศึกษา
11. กิจกรรมอุตสาหกรรมโคนมของไทย สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
12. โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้
นอกห้องเรียน
13. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการฝึกงาน
14. โครงการก้าวสู่โลกของม้า
15. โครงการฝึกอบรมการใช้ห้องปฏิบัติการและการ
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบอาหารสัตว์

1.1.3.3 จานวนครังของการ
บรรยายพิเศษโดย
Guest Professors
1.1.3.4 จานวนโครงการ/
กิจกรรมเสริมสร้าง
บรรยากาศเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน

จานวน 5 ครัง

ไม่นอ้ ยกว่า 5 โครงการ

การบรรยายจาก
อาจารย์ชาว
ต่างประเทศ
ปรับปรุงพัฒนา
ห้องสมุดและ
สารสนเทศทางการ
ศึกษาที่เป็นมาตรฐาน
สากล

16. โครงการถ่ายทอดประสบการณ์และฝึกปฏิบัติงาน
ฟาร์มสุกร
17. โครงการสนับสนุนการวัดผลและประเมินผล
(โครงการ exit exam)
18. โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนกระบวนวิชา
19. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียน
การสอนรายกระบวนวิชา
20. โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนของคณาจารย์
(การจัดจ้าง TA ของสาขาธุรกิจเกษตร)
21. โครงการจัดเตรียมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์นาและ
ห้องปฏิบัตกิ ารพืนฐานเพื่อการเพาะเลียงสัตว์นา
1. โครงการบรรยายพิเศษโดย Guest Professors

1. โครงการบริการและส่งเสริมการเรียนรูส้ ารสนเทศ
2. โครงการสนับสนุนการทาวิจัยในชันเรียน
3. โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่
นักศึกษาปริญญาตรี

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน
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1.2.1 พัฒนาวิชาการ
ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และ
ความเป็นนานาชาติของ
นักศึกษา

ตัวชี้วัด
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แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)
- การรับนักศึกษาที่มี
คุณภาพ
- การพัฒนานักศึกษาที่
เข้าเรียนในโครงการ
นักวิทยาศาสตร์เกษตร

ผู้รับผิดชอบ
ระดับคณะ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และบัณฑิตศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
การศึกษาและวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และบัณฑิตศึกษาและ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
การศึกษาและวิชาการ

1.2.1.1 จานวนผู้สมัครเข้า
ศึกษาโครงการ
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
เพิ่มขึน

เพิ่มขึน 5 %

1.2.1.2 จานวนโครงการ/
กิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้ภาษาอังกฤษ
หรือภาษาต่างประเทศอื่น
ให้กับนักศึกษา

ไม่นอ้ ยกว่า 2 โครงการ

- พัฒนาภาษาอังกฤษ
และภาษาต่างประเทศ
อื่น ๆ ของนักศึกษา

1.2.1.3 ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต

ระดับดีขนไปหรื
ึ
อคะแนน
เฉลี่ย 3.51 -5.00

1.2.1.4 จานวนนักศึกษาที่
ไปเสนอผลงาน ดูงาน
ฝึกอบรม ฝึกงาน และ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาใน
ต่างประเทศ

ไม่นอ้ ยกว่า 10 คน

- โครงการ/กิจกรรมการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต
- สนับสนุนให้นักศึกษา
เข้าสู่การแลกเปลีย่ น
ทางวิชาการใน
ต่างประเทศ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และบัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
การศึกษาและวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา

โครงการ/ กิจกรรม
1. โครงการแนะแนวนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
(Road Show)
2. โครงการตลาดนัดหลักสูตร/ Open House
3. โครงการรับนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์เข้าศึกษา
ดูงาน/ฝึกปฏิบัติงานวิจัย
4. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในโครงการ
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
1. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนาเสนอในวิชา
สัมมนาสาหรับนักศึกษา
2. โครงการ Let’s speak English
3. โครงการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
4. โครงการอบรมภาษาอาเซียนหรือ
ภาษาต่างประเทศอื่น ๆสาหรับนักศึกษา
5. โครงการเสริมภาษาเพื่อประชาคมอาเซียน
1. โครงการติดตามคุณภาพบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์
ที่สาเร็จการศึกษาและการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต
1. โครงการสนับสนุนการไปเสนอผลงาน ฝึกอบรม
ฝึกงาน ดูงานและแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ในต่างประเทศ
2. โครงการทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
3. โครงการทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์เกษตร

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน
หัวหน้างานบริการการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา

หัวหน้างานบริการการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และ
ทรัพยากรการเกษตร
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1.2.2 สนับสนุนกิจกรรม
เพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดี
สามารถชีนาสังคม ปรับตัว
เข้ากับสังคมพลวัต และ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

และสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

เป้าหมายปี 2558

1.2.1.5 จานวนงบประมาณ
ที่คณะเกษตรศาสตร์
สนับสนุน

จานวน 50,000 บาท

1.2.1.6 มีผู้ประสานงาน
กลาง

มีขอ้ มูลสถานประกอบ
การของทุกสาขา

1.2.2.1 ร้อยละผลสาเร็จ
ของการดาเนินงานตาม
โครงการ

บรรลุเป้าหมายตาม
แผนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)
- สนับสนุนให้นักศึกษา
เข้าสู่สหกิจ/ฝึกงาน
เพิ่มขึนในสถาน
ประกอบการเอกชน
ทังในและต่างประเทศ

ผู้รับผิดชอบ
ระดับคณะ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และบัณฑิตศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
การศึกษาและวิชาการ

- จัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม วินัยและ
จิตอาสา

รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา

- จัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความเป็นผู้นาและ
ความสามารถในการ
อยู่ร่วมกับสังคม
พลวัต

โครงการ/ กิจกรรม
1. โครงการสนับสนุนคณาจารย์เข้าร่วมอบรมการ
เป็นอาจารย์นเิ ทศสหกิจศึกษา
2. โครงการประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อ
รับนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา ทังในและ
ต่างประเทศ
3. โครงการจัดทาข้อมูลสถานประกอบการที่รับ
นักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา
4. โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
5. โครงการระดมความคิดเห็น
“การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” ภาควิชาสัตวศาสตร์
6. โครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดสหกิจศึกษา
1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสาหรับ
นักศึกษาชันปีที่ 1
2. โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมสาหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3. โครงการสนับสนุนการออกค่ายอาสารพัฒนา
สาหรับนักศึกษา
4. โครงการนักศึกษาต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม
5. โครงการฝึกงานนักศึกษาชันปีท่ี 1 และชันปีท่ี 2
6. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
1. โครงการสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมค่ายผู้นา 4 จอบ
2. โครงการเตรียมความพร้อมในการบริหารสโมสร
นักศึกษา
3. โครงการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นา
4. โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร์
5. โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีอาลาสถาบันของ
นักศึกษาปริญญาตรี

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน
หัวหน้างานบริการการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และ
ทรัพยากรการเกษตร
หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์นา

หัวหน้างานบริการการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
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ตัวชี้วัด

1.2.2.2 จานวนนักศึกษาที่
เป็น Buddy

เป้าหมายปี 2558

มีจานวน Buddy
เท่ากับนักศึกษา
ต่างชาติ

แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)

- จัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะในการสื่อสาร
และความเป็นสากล

ผู้รับผิดชอบ
ระดับคณะ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และบัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
การศึกษาและวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา

โครงการ/ กิจกรรม
6. โครงการให้ความรู้ดา้ นกฎหมายแก่นักศึกษา
7. โครงการนานักศึกษาใหม่ขนไปนมั
ึ
สการพระบรม
ธาตุดอยสุเทพ
8. โครงการฝึกซ้อมบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร
9. โครงการสนับสนุนชุดอุปกรณ์กีฬา
10. โครงการสนับสนุนสูทประจาตาแหน่งคณะ
กรรมการบริหารสโมสร
11. โครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาสาขา
เกษตรศาสตร์ของสมาชิกภาคี 4 จอบ
12. โครงการรับน้องรถไฟ
13. โครงการมอบไทด์-เข็มซีเนียร์
14. โครงการจัดทาสมุดบันทึกเรียนรูผ้ า่ นกิจกรรม
15. โครงการสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา
16. โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
17. โครงการประชุมเชียร์นักศึกษาใหม่
18. โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษาและจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
1. โครงการจัดหาเพื่อนคู่มิตร (Buddy) ให้กับ
นักศึกษาต่างชาติ
2. โครงการจัดให้นักศึกษาดูงานต่างประเทศ
3. โครงการอบรมเทคนิคการสมัครงานและสอบ
สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน

หัวหน้างานบริการการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
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ตัวชี้วัด

เป้าหมายปี 2558

1.2.2.3 จานวนนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ

บรรลุวัตถุประสงค์
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80

แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)
- การจัดกิจกรรมเพื่อ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ
ระดับคณะ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา

โครงการ/ กิจกรรม
1. โครงการเรียนรูว้ ัฒนธรรมท้องถิ่น (ปลูกข้าววันแม่)
2. โครงการเรียนรูว้ ัฒนธรรมท้องถิ่น (เกี่ยววันพ่อ)
3. โครงการนักศึกษาเกษตรฯ มีจิตสาธารณะรักษา
สิ่งแวดล้อม
4. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมปลูกต้นไม้
และ Big Cleaning Day)

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

8

แผนปฏิบัติงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนางานวิจัยที่มคี ุณภาพ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์ 1
เป้าประสงค์ 2
เป้าประสงค์ 3

คณะเกษตรศาสตร์มุ่งสู่การเป็นคณะวิจัยที่มีคุณภาพและสร้างนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ
เน้นงานวิจัยที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เน้นการวิจัยเชิงบูรณาการ ตังแต่ต้นนา กลางนาและปลายนา
แผนงาน/ โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/ กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
เป้าหมายปี 2558
(Initiative)
ระดับคณะ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน
2.1.1 สร้างและพัฒนาทีม
2.1.1.1 จานวนทีมวิจัย cluster จานวน 5 กลุ่มวิจัย
ส่งเสริมและสนับสนุน
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
12. โครงการวิจัยกลุม่ อาหารปลอดภัย
หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
วิจัยของคณะฯที่แข็งแกร่ง
โครงการวิจัยเชิง
และวิเทศสัมพันธ์
2.1.1.2 จานวนเงินทุนวิจัยจาก จานวน 70 ล้านบาท
13. โครงการวิจัยกลุม่ ข้าว
หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
เพื่อผลิต ผลงานวิจัยที่มี
บูรณาการ
แหล่งทุนภายนอก/ภาคการ
14. โครงการวิจัยกลุม่ การลดการใช้สารเคมี
หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คุณภาพและสร้าง สรรค์
ผลิต
15. โครงการวิจัยกลุม่ สมุนไพร
หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
โดยความร่วมมือระหว่าง
16. โครงการวิจัยกลุม่ ไม้ดอก
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยบ้านไร่ฯ
อาจารย์บัณฑิตศึกษาและ
17. โครงการวิจัยกลุม่ เกษตรที่สูง
หัวหน้าโครงการจัดตังภาควิชาเกษตรที่สูงฯ
นักวิจัยมาร่วมทาวิจัย
18. โครงการ CMU-BEEF
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
19. โครงการเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
20. โครงการพัฒนางานวิจัยด้านกาแฟ
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สงู
21. โครงการสนับสนุนประสบการณ์การทางาน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
วิจัยให้กับบุคลากรสายวิชาการ หน่วยวิจัย
เกษตรยั่งยืน
22. โครงการสนับสนุนประสบการณ์การทางาน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
วิจัยให้กับบุคลากรสายวิชาการ หน่วยวิจัย
ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจ
2.1.1.4 จานวนสาขาวิชาที่
จานวน 3 สาขาวิชา
ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้าง
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
23. งานวิจัยด้าน Agriculture
หัวหน้าภาควิชา
ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ
ความเข้มแข็งให้กับ
และวิเทศสัมพันธ์
หัวหน้าศูนย์วิจัย
ที่ 1 ของประเทศ
งานวิจัยเฉพาะด้าน
24. งานวิจัยด้าน Plant Science
หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์ฯ
25. งานวิจัยด้าน Entomology
หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
2.1.1.5 จานวนบทความวิจัยที่ ไม่นอ้ ยกว่า 200 เรื่อง
สนับสนุนการเขียนและ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
26. โครงการฝึกอบรม
หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ
ตีพิมพ์บทความวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์
“เทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพื่อการ
และนานาชาติหรือนาไปใช้
ตีพิมพ์ในวารสาร”
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แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)

ผู้รับผิดชอบ
ระดับคณะ

ประโยชน์ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

2.1.2 จัดสรรและแสวงหา
แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย

2.1.1.6 จานวนบทความวิจัยที่
ได้รับการอ้างอิง (ISISCI/
Scopus)

ไม่นอ้ ยกว่า 130
บทความ

สนับสนุนงบประมา
ด้านงานวิจัยพืนฐานและ
งานวิจัยแบบมุ่งเป้า
เพิ่มขึน (ทังนักวิจยั รุ่นใหม่
และบัณฑิตศึกษา)

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์

2.1.2.1 จานวนเงินทุน
สนับสนุนการวิจัย
(ทังภายในและภายนอก)

จานวนเงินทุนจาก
ภายนอกไม่ต่ากว่า 70
ล้านบาทต่อปี และภายใน
คณะไม่นอ้ ยกว่า 5 แสน
บาท
ไม่น้อยกว่า 125 โครงการ
ร้อยละ 100

จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนงานวิจัย
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ทุนวิจัยทังในและ
ต่างประเทศ
สนับสนุนการทาวิจัย
ร่วมหน่วยงานทังภาครัฐ
และเอกชน

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์

2.1.2.2 จานวนโครงการ วิจัย
2.1.2.3 ร้อยละของอาจารย์
นักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการ
วิจัย

โครงการ/ กิจกรรม
27. โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการของอาจารย์และ นักวิชาการ ของ
คณะเกษตรศาสตร์
28. โครงการจัดทาวารสารเกษตร
29. โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมการ
จัดการทางบรรณานุกรม Zotero
30. โครงการแสดงนิทรรศการงานวันวิชาการ
มช.
31. โครงการส่งเสริมการตรวจสอบบทความ
วิชาการภาษาอังกฤษ
32. โครงการสัมมนาวิชาการประจาปี
33. โครงการสนั บสนุนการตีพิ ม พ์ผ ลงานวิจัย
ของคณาจารย์/นักศึกษา
34. โครงการเชิดชูเกียรติและสนับสนุนเงิน
รางวัลผลงานวิจัยเด่น ของบุคลากรคณะ
เกษตรศาสตร์
1) รางวั ล ผลงานวิ จั ย ที่ มี ค่ า Impact Factor
สูงที่สุด
2) รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด
3) รางวั ล ผลงานวิจั ย เด่ น ด้ า นการน าไปใช้
ประโยชน์เชิงประจักษ์
35. โครงการ “นักวิจัยพบแหล่งทุนวิจัย”
36. กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัย
37. โครงการสนับสนุนทุนร่วมวิจัย (Matching
Fund)
38. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา
39. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยสถาบัน
40. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยของคณะฯ
41. โครงการฝึกอบรม “เทคนิคการเขียน

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน
หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
หัวหน้างานห้องสมุด
หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
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แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)

ผู้รับผิดชอบ
ระดับคณะ

โครงการ/ กิจกรรม
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่ง
ทุนวิจัย”
42. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักการ
ใช้สถิตเิ พื่อการวิจัย”
43. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิค
การออกแบบโปสเตอร์เพื่อการนาเสนอ
ผลงานวิชาการ”
44. โครงการฝึกอบรม “หลักการเขียนบทคัดย่อ
ที่ด”ี
45. โครงการเงินสมทบการทาวิจัยเพื่อ
วิทยานิพนธ์

46. โครงการพัฒนาการวิจัย

2.1.3 พัฒนางานวิจัยตาม
ความต้องการของพืนที่/
ปัญหาของประเทศและ
ตอบสนองต่อการพัฒนา
ภาคการผลิตเศรษฐกิจและ
สังคมในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ

2.1.3.1 จานวนงานวิจัยที่
นาไปใช้ประโยชน์

ไม่นอ้ ยกว่า 25 โครงการ

2.1.3.2 จานวนโครงการ วิจัย
ที่ดาเนินการร่วมกับชุมชน

ไม่นอ้ ยกว่า 5 โครงการ

2.1.3.3 จานวนผลงานวิจัยที่ จานวน 3 ผลงาน
พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม

สนั บ สนุ น โครงการวิ จั ย รองคณบดีฝ่ายวิจัย
แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน/ และวิเทศสัมพันธ์
เอกชน

47. โครงการสนับสนุนและพัฒนาการวิจัยของ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริม
เผยแพร่การเกษตร
48. โครงการวิจัยที่มผี ู้นาผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์
49. โครงการวิจัยที่ดาเนินการร่วมกับชุมชน

สนับสนุนงานวิจัยร่วมกับ
ภาคการผลิตและ
สามารถพัฒนาเพื่อต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์

50. โครงการวิจัยที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์
และอุตสาหกรรม

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน

หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
หัวหน้าภาควิชา
ผู้อานวยการศูนย์วิจัย/สถานี
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการฯ
หัวหน้าภาควิชา
ผู้อานวยการศูนย์วิจัย/สถานี
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการฯ
หัวหน้าภาควิชา
ผู้อานวยการศูนย์วิจัย/สถานี
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการฯ
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2.1.4 ส่งเสริม พัฒนาและ
ผลักดันให้คณาจารย์/
นักวิจัย ดาเนินการเพื่อ
ขอรับการจดสิทธิบัตร อนุสทิ ธิบัตร ลิขสิทธิ์ และ
จดทะเบียนพันธุ์พชื พันธุ์
สัตว์ชนิดใหม่ๆ

2.1.4.1 จานวนโครงการ
ส่งเสริมให้ความรู้นักวิจัยเรื่อง
สิทธิประโยชน์จากผลงานวิจัย

จานวน 1 โครงการ

2.1.4.2 จานวน
อนุสทิ ธิบัตร สิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์และขึน/ จดทะเบียน
พันธุ์พชื และสัตว์

จานวน 2 ชินงาน

2.2.1 พัฒนา
การวิจัยมุ่งเน้นอัตลักษณ์
ของคณะเกษตรศาสตร์

2.2.1.1 จานวนโครงการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์ของ
คณะเกษตรศาสตร์

ไม่นอ้ ยกว่า 10 โครงการ

2.3.1 ส่งเสริมให้เกิด
โครงการวิจัยบูรณาการกับ
นานาชาติ

2.3.1.1 จานวนโครงการ วิจัย
เชิงบูรณาการกับประเทศกลุ่ม
อาเซียนหรือนานาชาติ

ไม่นอ้ ยกว่า 5 โครงการ

แผนงาน/ โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
(Initiative)
ระดับคณะ
สนับสนุนกิจกรรม/
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
โครงการเพื่อการจด
และวิเทศสัมพันธ์
สิทธิบัตรและอนุสทิ ธิ์บัตร
อานวยความสะดวก
ให้กับนักวิจัยในการ
ดาเนินการจดสิทธิบัตร
อนุสทิ ธิบัตร ลิขสิทธิ์
และขึน/ จดทะเบียนพันธุ์
พืชและสัตว์
สนับสนุนงานวิจัย
อัตลักษณ์ของ
คณะเกษตรศาสตร์

ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมโครงการวิจัย
ความร่วมมือกับ
นานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์

โครงการ/ กิจกรรม
51. โครงการ/กิจกรรมฝึกปฏิบัติการดาเนินงาน
เพื่อการจดสิทธิบัตร/ อนุสทิ ธิบัตร

52. สนับสนุนกิจกรรม/โครงการที่เน้นอัตลักษณ์
ของคณะฯ
1) โครงการเกษตรที่สูง
2) โครงการข้าวพืนเมือง
3) โครงการกาแฟ
4) โครงการโคขาวลาพูน
5) โครงการลาไย
53. โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยกับ
ประเทศนานาชาติ

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน
หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

หัวหน้าภาควิชา
ผู้อานวยการศูนย์วิจัย/สถานี
ผู้จัดการศูนย์บริการวิชาการฯ

หัวหน้าภาควิชา
ผู้อานวยการศูนย์วิจัย/สถานี
หัวหน้าหน่วยวิเทศสัมพันธ์
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3.1.1 ให้บริการวิชาการ
และวิชาชีพโดยมี
ศูนย์บริการวิชาการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
เป็นหลักโดยใช้ความ
เชี่ยวชาญ ศักยภาพของ
บุคลากรคณะ
เกษตรศาสตร์แก่สังคม
ทังในระดับขาติและ
นานาชาติ

3.1.1.1 จานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ถ่ายทอด
ความรู้บริการวิชาการ
และวิชาชีพ

ไม่นอ้ ยกว่า 1,500
กิจกรรมต่อปี
บรรลุวัตถุประสงค์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

3.1.1.2 จานวนโครงการ/
กิจกรรมให้บริการ
วิชาการที่มผี ลต่อการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน

ไม่นอ้ ยกว่า 10 โครงการ/
กิจกรรม

แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)
แผนงานถ่ายทอด
เทคโนโลยี

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/ กิจกรรม
ระดับคณะ
รองคณบดีฝ่ายบริการ
54. โครงการถ่ายทอดความรู้ผ่านรายการวิทยุ
วิชาการ ร่วมพัฒนาสังคม
ระบบเทคโนโลยี
55. โครงการถ่ายทอดความรู้ผา่ นบทความ
สารสนเทศและกิจการ
หนังสือพิมพ์
พิเศษ
56. โครงการให้บริการวิชาการห้องปฏิบัตกิ ารกลาง

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีเกษตร
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีเกษตร
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีเกษตร
57. โครงการสนั บ สนุ นการให้ บ ริก ารวิชาการของ ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
คณาจารย์
เทคโนโลยีเกษตร
58. โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ย อินทรีย์จากวัสดุ หัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรม
เหลือใช้ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มธาตุอาหารพืชและความ การเกษตรแม่เหียะ
อุดมสมบูรณ์ให้กับดิน
59. โครงการพัฒนาลาไยเพื่อเพิ่มผลผลิต
หัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรม
การเกษตรแม่เหียะ
60. โครงการพัฒนาพืชปาล์มนามัน
หัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรม
การเกษตรแม่เหียะ
61. โครงการยกระดั บ ศั ก ยภาพการจัด การสิ น ค้ า หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
เกษตรปลอดสารพิษ
ส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
62. โครงการส่งเสริมธุรกิจเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกร หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
และธุรกิจเกษตร
ส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
(โดยศูนย์วิจัยและส่งเสริมธุรกิจเกษตร)
โครงการความร่วมมือกับองค์กรภายนอก

สนับสนุนโครงการความ
ร่วมมือกับองค์กร
ภายนอก
สนับสนุนโครงการความ
ร่วมมือและ

รองคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ ร่วมพัฒนาสังคม 1. โครงการความร่วมมือกับบริษัท เชียงใหม่
ระบบเทคโนโลยี
เฟรชมิลค์ จากัด
สารสนเทศและกิจการ 2. 2. โครงการความร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดนิ
พิเศษ

ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร
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จานวน 4 แหล่ง

แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)
สนับสนุนกับมูลนิธิ
โครงการหลวงและ
โครงการตาม
พระราชดาริ
กิจกรรมสร้าง
ยุวเกษตรกรรุ่นใหม่
เพื่อการเกษตรยัง่ ยืน

สนับสนุนการสร้างแหล่ง
เรียนรูท้ างการเกษตรแก่
ชุมชน

ผู้รับผิดชอบ
ระดับคณะ

โครงการ/ กิจกรรม
3. โครงการเพื่อนคู่คิดเศรษฐกิจชุมชน

4. โครงการประชุมทางวิชากร (สัมมนา) ทาง
เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตรสนับสนุน
การเข้าร่วมประชุมวิชาการของคณาจารย์และ
นักศึกษา)
5. โครงการจัดประชุมเสวนาวิชาการด้านธุรกิจ
เกษตร (สนับสนุนนักศึกษาจัดงาน)
6. โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
และพัฒนาโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพ
เกษตรแก่นักเรียนและประชาชนบนพืนที่สูง
7. การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทน
สาหรับครัวเรือนในชุมชน
8. โครงการหมู่บา้ นข้าวโพดลดหมอกควัน
9. โครงการพัฒนาระบบตลาดอาหารปลอดภัยอย่าง
มีสว่ นร่วมของชุมชน
10. โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักปลอดสารพิษ
11. โครงการความร่วมมือและสนับสนุนกับมูลนิธิ
โครงการหลวงและโครงการตามพระราชดาริ
12. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน
รองคณบดีฝ่ายบริการ
1. โครงการจัดแปลงเรียนรูก้ ารผลิตผักปลอดสารพิษ
วิชาการ ร่วมพัฒนาสังคม 2. แหล่งเรียนรูด้ ้านการวิเคราะห์ดนิ นา ปุ๋ย พืช
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและกิจการ
3. แหล่งเรียนรูด้ ้านการตรวจสอบสารพิษตกค้างใน
พิเศษ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
(โดยศูนย์วิจัยและส่งเสริมธุรกิจเกษตร)
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร

หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สงู

หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์นา
หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์นา
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(ศวทก.)
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(ศวทก.)
ภาควิชา/ ศูนย์วิจัยที่เกีย่ วข้อง
หัวหน้าศูนย์บริการการพัฒนาไม้ดอกไม้ผลบ้าน
ไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
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แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)

ผู้รับผิดชอบ
ระดับคณะ

โครงการ/ กิจกรรม
4. โครงการจัดแปลงสาธิตการปลูกกล้วยไม้
5. โครงการปลูกพืชไร้ดิน (Hydroponic)
6. โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

3.1.1.4 จานวนฉบับของ
วารสารเกษตรที่ตพี ิมพ์
เผยแพร่
3.1.1.5 จัดงานวันเกษตร
ภาคเหนือ

จานวน 3 ฉบับ

กิจกรรมการจัดทา
วารสารเกษตร

-

3.1.1.6 จานวนรายได้รวม ไม่นอ้ ยกว่า 12,000,000
จากการให้บริการ
บาท
วิชาการ
(ก่อนหักค่าใช้จ่าย

กิจกรรมการหารายได้

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์

1.จัดทาวารสารเกษตร จานวน 3 เล่ม

คณบดี
รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ ร่วมพัฒนาสังคม
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและกิจการ
พิเศษ

1.โครงการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือ

หัวหน้าภาควิชา
ผู้อานวยการศูนย์/สถานี

1. โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร

ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

2. โครงการบริการตรวจวิเคราะห์ของ
ห้องปฏิบัตกิ ารกลาง
3. โครงการจัดกิจกรรมฝึกอบรมทังระยะสันและ
ระยะยาว
4. โครงการบริการรวิชาการที่ดาเนินงานผ่านศูนย์ฯ
5. โครงการปรับปรุงภูมทิ ัศน์
6. โครงการกาดวัฒนธรรม ( ย. 3.1.1.1)

3.1.2 พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลบริการ
วิชาการ

3.1.2.1 จานวนระบบ
ฐานข้อมูลการบริการ
วิชาการที่สมบูรณ์และ
ทันสมัย

จานวน 1 ระบบ

สนับสนุนงบประมาณ
สาหรับพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลบริการวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน
หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้อานวยการศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรม
การเกษตรแม่เหียะ
หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

รองคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ ร่วมพัฒนาสังคม
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจการพิเศษ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และบัณฑิตศึกษา

1. โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านบริการ
วิชาการ

ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ
และถ่ายทอเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกัน
คุณภาพการศึกษา
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ตัวชี้วัด

3.1.3 พัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมและวาง
แผนการฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่องทังในระดับชาติ
และนานาชาติ

3.1.3.1 จานวนหลักสูตร
ฝึกอบรม
3.1.3.2 บรรลุ
วัตถุประสงค์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

เป้าหมายปี 2558
ไม่นอ้ ยกว่า 10
หลักสูตร

แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)
แผนงานฝึกอบรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/ กิจกรรม
ระดับคณะ
รองคณบดีฝ่ายบริการ
1. โครงการให้ความรูก้ ับศิษย์เก่า คณะเกษตรฯ
วิชาการ ร่วมพัฒนาสังคม
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและกิจการ
2. โครงการฝึกอบรม/ สัมมนา/ เสวนา/
พิเศษ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3. ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร
และบัณฑิตศึกษา
4. อบรมเรื่องการประยุกต์การใช้เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ จานวน 2 ครัง
5. อบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ดิน ปุ๋ย นา พืช
6. กาดวัฒนธรรมเกษตร จานวน 12 ครัง
7. โครงการเผยแพร่ความรู้ผา่ นสื่อออนไลน์ วารสาร
บทความ
8. โครงการพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชวี ภาพและ
วัสดุปลูก
9. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของภาควิชา/
หน่วยงาน/ศูนย์
10. โครงการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ

3.1.4 พัฒนาหน่วยคลินิก
เกษตรให้ทางานในเชิงรุก

3.1.4.1 จานวนผู้ใช้บริการ ไม่นอ้ ยกว่า 10 ราย
สามารถแก้ไขปัญหาได้

แผนงานถ่ายทอด
เทคโนโลยี

รองคณบดีฝ่ายบริการ
โครงการให้คาปรึกษาปัญหาทางการเกษตร
วิชาการ ร่วมพัฒนาสังคม
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจการพิเศษ

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน
หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา
หัวหน้าหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรม
การเกษตรแม่เหียะ
หัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน
ผู้อานวยการศูนย์/สถานี
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีและหน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
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เป้าหมายปี 2558

3.1.5.1 จานวนโครงการที่ ไม่นอ้ ยกว่า 10 โครงการ
เชื่อมโยงกับการเรียน
การสอน
3.1.5.2 จานวนโครงการ
ที่เชือ่ มโยงกับการวิจัย

แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)
แผนงานถ่ายทอด
เทคโนโลยี

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/ กิจกรรม
ระดับคณะ
รองคณบดีฝ่ายบริการ
1. โครงการบริก ารวิชาการที่เชื่อมโยงกับการเรีย น
วิชาการ ร่วมพัฒนาสังคม การสอนของภาควิชา/หน่วยงาน/ศูนย์
ระบบเทคโนโลยีสารสน- 2. โครงการบริก ารวิชาการที่เชื่อมโยงกั บการวิจัย
เทศและกิจการพิเศษ
ของภาควิชา/หน่วยงาน/ศูนย์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน
หัวหน้าภาควิชา
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
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แผนปฏิบัติงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ยุทธศาสตร์ 4 ทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ 1
เป้าประสงค์ 2

สืบสาน และทานุบารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ท้องถิ่นล้านนาและทรัพยากรธรรมชาติ
คณะเกษตรศาสตร์เป็นแบบอย่างในการจัดการสภาพภูมทิ ัศน์และสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมายปี 2558

4.1.1 สืบสานและทานุ
บารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมพืนบ้าน
ประเพณีทอ้ งถิ่นล้านนา
โดยเฉพาะด้านการเกษตร

4.1.1.1 จานวนโครงการ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ล้านนาและโครงการ
ศิลปวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการเกษตร

ไม่นอ้ ยกว่า 10
โครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80

แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)
แผนงานส่งเสริมการ
สอดแทรกศิลปวัฒนธรรม
พืนบ้าน ประเพณีทอ้ งถิ่น
ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ
ระดับคณะ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
แผนงานและประกันคุณภาพ
การศึกษา
รองคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ ร่วมพัฒนาสังคม
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และกิจการพิเศษ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา
เลขานุการคณะฯ

โครงการ/ กิจกรรม
โครงการทานุบารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น
11. กิจกรรมพิธที อดผ้าป่า คณะเกษตรศาสตร์
12. โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและพิธีการ
ทางศาสนา
13. โครงการควบคุมและป้องกันไฟป่า
14. โครงการพัฒนาสถานที่ทางานให้น่าอยู่
15. กิจกรรมพิธีทาบุญครบรอบวันสถาปนา
คณะเกษตรศาสตร์
16. กิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
17. พิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาของ
คณะเกษตรศาสตร์
18. พิธีมุทติ าจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ
19. โครงการเสริมสร้างและแลกเปลีย่ นทาง
วัฒนธรรมระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนักศึกษา
20. โครงการเรียนรูว้ ิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น
(ปลูกข้าววันแม่)
21. โครงการเรียนรูว้ ิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น
(เกี่ยวข้าววันพ่อ)

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน

หัวหน้างานบริหารทัว่ ไป
หัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรม
การเกษตรแม่เหียะ
หัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรม
การเกษตรแม่เหียะ
หัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรม
การเกษตรแม่เหียะ
หัวหน้างานบริหารทัว่ ไป
หัวหน้างานบริหารทัว่ ไป
หัวหน้างานบริหารทัว่ ไป
หัวหน้างานบริหารทัว่ ไป
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(ศวทก.)
หัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา
หัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา
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แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)
แผนงานส่งเสริมการ
สอดแทรกศิลปวัฒนธรรม
พืนบ้าน ประเพณีทอ้ งถิ่น
ล้านนาด้านการเกษตรเข้าไป
ในงานการเรียนการสอนและ
กิจการนักศึกษา

แผนงานส่งเสริมให้มีงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์พันธุ์พชื
พันธุ์สัตว์พนเมื
ื อง

4.1.2 นาความรู้และ
ศักยภาพของคณะไป
ร่วมกับชุมชน/ ในการทานุ
บารุง อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

4.1.2.1 จานวนโครงการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ไม่นอ้ ยกว่า 5 โครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80

แผนงานส่งเสริมให้มีการ
อนุรักษ์ทรัพยากรบนพืนที่สูง
โครงการ/ กิจกรรมอนุรักษ์
ฟื้นฟู ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ให้แก่
บุคลากรและนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
ระดับคณะ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
บัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาและ
นักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
แผนงานและประกันคุณภาพ
การศึกษา

รองคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ ร่วมพัฒนาสังคม
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และกิจการพิเศษ

โครงการ/ กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอนและกิจการนักศึกษา
22. โครงการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานการเกษตร
และเรียนรูศ้ ลิ ปวัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิ่นล้านนา
ของนักศึกษา
23. โครงการส่งเสริมการสอนที่มีการสอดแทรก
ศิลปวัฒนธรรมพืนบ้าน ประเพณีทอ้ งถิ่นล้านนา
ด้านการเกษตรเข้าไปในงานการเรียนการสอน

24. โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตในโอกาส
สาเร็จการศึกษาหลักสูตรการจัดการระบบเกษตร
25. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในงานด้าน
กิจการนักศึกษา
1. โครงการวิจัยที่เกีย่ วข้องกับการอนุรักษ์พันธุพ์ ชื
พันธุ์สัตว์พนเมื
ื อง

2. โครงการส่งเสริมให้มกี ารอนุรักษ์ทรัพยากร
บนพืนที่สูง
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3. โครงการการควบคุมและป้องกันไฟป่า
4. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมบนพืนที่สูงของคณะเกษตรศาสตร์
5. โครงการสร้างค่ายอาสานักศึกษาคณะเกษตรฯ

ผู้อานวยการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(ศวทก.)
หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ
หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ฯ
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(ศวทก.)
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา
หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
หัวหน้างานบริหารทัว่ ไป

ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สงู

หัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรม
การเกษตรแม่เหียะ
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สงู
หัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา
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ตัวชี้วัด

เป้าหมายปี 2558

แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)

ผู้รับผิดชอบ
ระดับคณะ

โครงการส่งเสริมให้มกี ารนา
ผลงานทางวิชาการของคณะ
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไปเผยแพร่ให้
ชุมชน สังคม

แผนงานคณะสีเขียว

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
แผนงานและประกันคุณภาพ
การศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
อาคารสถานที่และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เลขานุการคณะฯ

โครงการ/ กิจกรรม
6. โครงการนักศึกษาเกษตรฯ มีจิตสาธารณะ รักษา
สิ่งแวดล้อม
โครงการส่งเสริมให้มกี ารนาผลงานทางวิชาการของ
คณะที่เกีย่ วข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมไปเผยแพร่ให้ชุมชน สังคม
7. โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
และพัฒนาโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพเกษตร
แก่นักเรียนและประชาชนบนพืนที่สูง
8. การผลิตกาซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทน
สาหรับครัวเรือนในชุมชน
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
9. โครงการปรับปรุงภูมทิ ัศน์และรักษา
สภาพแวดล้อมการทางานภายในคณะ
เกษตรศาสตร์
10. โครงการปรับปรุงภูมทิ ัศน์เพื่อรองรับ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
11. โครงการระดมทุน “การกุศล คณะ
เกษตรศาสตร์” เพื่อพัฒนาคณะฯ
10.โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม
(กิจกรรมปลูกต้นไม้ และ Big Cleaning Day
11. โครงการ 5 ส. ศวทก. สะอาดตา

4.2.1 พัฒนา สร้างระบบ
จัดเก็บข้อมูลด้านการทานุ
บารุง ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

4.2.2.1 ระดับ
ความสมบูรณ์ของ
ฐานข้อมูล

ระดับ 4

แผนงานพัฒนาระบบ MIS
ด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ

รองคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ ร่วมพัฒนาสังคม
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
อาคารสถานที่

12. โครงการพัฒนาระบบ MIS ด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน
หัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา

ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สงู

หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์นา

หัวหน้างานบริหารทัว่ ไป

หัวหน้างานบริหารทัว่ ไป
หัวหน้างานบริหารทัว่ ไป
หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกัน
คุณภาพการศึกษา
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
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4.2.2 พัฒนาระบบ
กายภาพเพื่อปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมภายในคณะฯ

ตัวชี้วัด

เป้าหมายปี 2558

4.2.3.1 จานวนห้องเรียน ร้อยละ 10 ต่อปี
ที่ได้รับการปรับปรุง

แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)
แผนงานพัฒนาระบบ
กายภาพเพื่อการเรียนการ
สอน

ผู้รับผิดชอบ
ระดับคณะ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
แผนงานและประกันคุณภาพ
การศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
อาคารสถานที่และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

โครงการ/ กิจกรรม
13. โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน
หัวหน้างานบริหารทัว่ ไป
หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา
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แผนปฏิบัติงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาความเป็นสากลของคณะ
เป้าประสงค์ 1
เป้าประสงค์ 2

พัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาและวิชาการต่างประเทศ
เตรียมคณะเกษตรศาสตร์พร้อมเข้าสูค่ วามเป็นนานาชาติ
แผนงาน/ โครงการ
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
เป้าหมายปี 2558
(Initiative)
5.1.1 สร้างเครือข่ายและ
5.1.1.1 จานวนสถาบัน/
จานวน 2 สถาบัน/
การแสวงหาความร่วมมือ
ความร่วมมือทางวิชาการ
องค์กรต่างประเทศที่
องค์กร
ทางวิชาการกับสถาบัน/
กับสถาบันวิชาการ
ลงนามความร่วมมือทาง
องค์กรต่างประเทศ
ต่างประเทศ
วิชาการในระดับคณะ
5.1.1.2 จานวนโครงการ/ ไม่นอ้ ยกว่า 10
กิจกรรมความร่วมมือ
โครงการ/ กิจกรรม
ทางวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
ระดับคณะ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์

โครงการ/ กิจกรรม
14. การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับคณะ

15. โครงการวิจัยร่วมกับต่างประเทศ

16. โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับต่างประเทศ

17. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับต่างประเทศ

5.1.1.3 จานวนหลักสูตร
ความร่วมมือกับ
นานาชาติ

จานวน 1 หลักสูตร

สร้างหลักสูตรความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ

18. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ โดยการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ
(DSSAT)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 19. หลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาเกษตรที่สงู ระดับปริญญาโท
และบัณฑิตศึกษา
และเอก ร่วมกับ University of Melbourne ประเทศ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ออสเตรเลีย
แผนงานและประกัน
20. หลักสูตรพิเศษระยะสันด้าน Tropical Agriculture ร่วมกับ
คุณภาพการศึกษา
University of Queensland (ออสเตรเลีย)
21. หลักสูตรพิเศษระยะสัน ร่วมกับ Kinki University ประเทศ
ญี่ปนุ่

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
หัวหน้าภาควิชา
ผู้อานวยการศูนย์/สถานี
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
หัวหน้าภาควิชา
ผู้อานวยการศูนย์/สถานี
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
หัวหน้าภาควิชา
ผู้อานวยการศูนย์/สถานี
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
หัวหน้าภาควิชา
ผู้อานวยการศูนย์/สถานี
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากร
เกษตร (ศวทก.)
หัวหน้างานบริการการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หัวหน้างานบริการการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หัวหน้างานบริการการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
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5.2.1 แสวงหาแหล่งทุนทัง
ในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อส่งเสริมโครงการ
แลกเปลี่ยน อาจารย์
นักวิจัย และนักศึกษา เพื่อ
เตรียมพร้อมสูค่ วามเป็น
นานาชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน

แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)
5.2.1.1 จานวนแหล่งทุนที่ ไม่นอ้ ยกว่า 5 แหล่งทุน แสวงหาแหล่งทุน
สนับสนุนโครงการ
สนับสนุนโครงการ
แลกเปลี่ยนอาจารย์
แลกเปลี่ยนอาจารย์
นักวิจัย และนักศึกษา
นักวิจัย และนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
ระดับคณะ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์

5.2.1.2 จานวนโครงการ/
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
อาจารย์ นักวิจัย และ
นักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมายปี 2558

ไม่นอ้ ยกว่า 5
โครงการ/ กิจกรรม

โครงการ/ กิจกรรม
โครงการวิจัยร่วม
โครงการ/ กิจกรรม
แลกเปลี่ยนบุคลากร
นักศึกษากับ
ต่างประเทศ

โครงการ/ กิจกรรม
22. โครงการแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
อาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาจากหน่วยงาน ทัง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
23. โครงการพัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญด้านประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
24. โครงการศึกษาดูงานระยะสัน
ณ มหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญี่ปนุ่
25. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตร, ธุรกิจเกษตร ร่วมกับมหาวิทยาลัย Chung Chou,
Ping Tung และ Asia สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
26. โครงการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒใิ นประเทศและ
ต่างประเทศ
27. โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
กับต่างประเทศ
28. โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาภาควิชาพืช
ศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
29. International Training Program (IRTG)

30. โครงการบรรยายพิเศษ โดยผู้ทรงคุณวุฒจิ ากต่างประเทศ
5.2.1.3 จานวนอาจารย์
ไม่นอ้ ยกว่า 100 คน
นักวิจัย นักศึกษาต่างชาติ
ที่มาดูงานปฏิบัติงาน
ประชุม ฝึกอบรม หรือ
ศึกษา ณ คณะ
เกษตรศาสตร์

จัดประชุมวิชาการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
นานาชาติ การศึกษา
ดูงาน และศึกษา
ณ คณะเกษตรศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน/องค์กร
และวิเทศสัมพันธ์
ต่างประเทศ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 31. โครงการปรับปรุงภูมทิ ัศน์และพัฒนาสิง่ แวดล้อมร่วมกับ
และบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญี่ปนุ่ (Sakura Planting Project)
32. หลักสูตรสองปริญญา ระดับปริญญาโท
กับมหาวิทยาลัยคากาว่า

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
หัวหน้าภาควิชา
ผู้อานวยการศูนย์/สถานี
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
หัวหน้ างานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
หัวหน้าภาควิชา
ผู้อานวยการศูนย์/สถานี
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากร
เกษตร (ศวทก.)

หน่วยวิเทศสัมพันธ์
หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
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5.2.2 พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรและนักศึกษา
เพื่อให้เตรียมความพร้อมสู่
นานาชาติ

ตัวชี้วัด

5.2.2.1 จานวนโครงการ
ส่งเสริมทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ

เป้าหมายปี 2558

จานวน 2 โครงการ

แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)

โครงการฝึกอบรมทักษะ
การใช้ภาษา อังกฤษใน
การสื่อสารและภาษา
อาเซียน

ผู้รับผิดชอบ
ระดับคณะ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์

โครงการ/ กิจกรรม
33. หลักสูตรสองปริญญา ระดับปริญญาเอก
กับมหาวิทยาลัยนิกาตะ

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน
หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

34. หลักสูตรพิเศษระยะสันร่วมกับมหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศ
ญี่ปนุ่
35. โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
AsiaHiLand ครังที่ 1
36. โครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
37. โครงการอบรมภาษาอาเซียน

หัวหน้างานบริการการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเทศสัมพันธ์

38. โครงการอบรมพัฒนาผู้นาองค์กรนักศึกษาเพื่อเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

หัวหน้างานบริการการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษางาน
หน่วยกิจการนักศึกษา
หัวหน้างานบริการการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษางาน
หน่วยกิจการนักศึกษา
หัวหน้างานบริการการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษางาน
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
หัวหน้าภาควิชา
ผู้อานวยการศูนย์/สถานี

39. โครงการเสริมภาษาเพื่อประชาคมอาเซียน

40. โครงการอบรมเทคนิคการสมัครงาน และสอบสัมภาษณ์
งาน ภาษาอังกฤษ
5.2.2.2 จานวนผู้ท่ไี ป
เสนอผลงาน ณ
ต่างประเทศ

จานวน 10 คน

5.2.2.3 จานวน
จานวน 1,000,000
งบประมาณจากคณะ
บาท
เกษตรศาสตร์ที่สนับสนุน
การศึกษาดูงาน ฝึกอบรม
วิจัย นาเสนอผลงาน ณ
ต่างประเทศ

จัดสรรทุนสนับสนุน
บุคลากร และนักศึกษาไป
เสนอผลงานทางวิชาการ
ณ ต่างประเทศ
กิจกรรมสนับสนุน
การศึกษาดูงาน ฝึกอบรม
วิจัย นาเสนอผลงาน ณ
ต่างประเทศ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์

41. โครงการงบเจรจาธุรกิจ ประจาปีงบประมาณ 2558
42. โครงการนาเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและ
นักศึกษาเก่าสัมพันธ์

43. โครงการสนับสนุนการเสนอผลงาน ฝึกอบรม ฝึกงาน ดูงาน
และแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ
44. โครงการนาเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการระบบเกษตร

หัวหน้างานบริการการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากร
เกษตร (ศวทก.)
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5.2.3 พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านวิเทศ
สัมพันธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมายปี 2558

5.2.3.1 จานวนฐานข้อมูล
ด้านวิเทศสัมพันธ์ อ้างอิง
ตามระบบฐานข้อมูล
CMU-MIS

จานวน 6 ฐานข้อมูล
ได้แก่
1. อาคันตุกะ
2. ข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ
3. โครงการความ
ร่วมมือ
4. โครงการแลกเปลี่ยน
5. นักศึกษาและ
บุคลากรต่างชาติ
6. Academic Peer List

แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)
จัดทาฐานข้อมูลด้าน
วิเทศสัมพันธ์ลงในระบบ
CMU-MIS และเผยแพร่
ในเว็บไซต์คณะ/
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ
ระดับคณะ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์

โครงการ/ กิจกรรม
1. จัดการฐานข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์ของคณะ
2. เผยแพร่ข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์ในเว็บไซต์

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
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แผนปฏิบัติงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ 1
เป้าประสงค์ 2
เป้าประสงค์ 3

มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บุคลากรคณะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ รักองค์กร ทางานอย่างมีความสุขปฏิบัตหิ น้าที่ด้วยความรับผิดชอบ นาคณะไปสู่องค์แห่งการเรียนรู้
คณะเกษตรศาสตร์สามารถแสวงหาทรัพยากรและสามารถพึ่งพา พัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

6.1.1 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการในทุกๆ ด้าน
ให้เกิดความคล่องตัว มี
ประสิทธิภาพ ตาม
หลักธรรมมาภิบาลโดย
เปลี่ยนจากการกากับและ
ควบคุมมาเป็นการมอบ
อานาจ/ กระจายอานาจ

6.1.1.1 ระดับความสาเร็จ
ของการพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ในระดับคณะ

6.1.2 พัฒนาและใช้ระบบ
บริหาร งานยุคใหม่ และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(MIS และ ICT) ที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อการ
บริหารจัดการของคณะฯ

6.1.2.1 จานวนระบบ
บริหารงาน และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(MIS และ ICT) ที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อการ
บริหารจัดการของคณะฯ

เป้าหมายปี 2558
≥ ร้อยละ 90

จานวน 1 ระบบ

แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)
การประเมินโครงการ /
กิจกรรมด้านการ
บริหาร

แผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
แผนการ
ประชาสัมพันธ์คณะ
เกษตรศาสตร์

ผูร้ ับผิดชอบ
ระดับคณะ
คณบดี
รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
เลขานุการคณะฯ

รองคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ ร่วมพัฒนาสังคม
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
อาคารสถานที่และเทคโนโลยี
สารสนเทศ,
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ประชาสัมพันธ์
และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

โครงการ/ กิจกรรม
1. ทกิจกรรมประเมินการบริหารจัดการ
2. โครงการสัมมนาภาควิชาสัตวศาสตร์
และสัตว์นา ประจาปี 2558
3. โครงการสัมมนาเพื่อปรับระบบบริหารจัดการให้ทัน
กับการพัฒนาของภาคเอกชน
4. โครงการจัดตังหน่วยประสานงานนานาชาติ
(International Office)
5. สัมมนาผู้บริหารประจาปี งบประมาณ 2558
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการออนไลน์
1. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่าน
ระบบ e-learning
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการศึกษา
โครงการประชาสัมพันธ์คณะเกษตรศาสตร์
3. โครงการจัดทา ส.ค.ส.
4. โครงการขอบคุณสื่อมวลชนและแสดงความยินดี
กับองค์กรต่างๆ
5. โครงการจัดทาข่าวสารคณะเกษตรศาสตร์
6. โครงการจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์
7. โครงการปรับปรุงห้องประวัตนิ ทิ รรศการ คณะ
เกษตรศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน
หัวหน้างานบริหารทัว่ ไป
หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์
และสัตว์นา
หัวหน้างานบริหารทัว่ ไป
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
หัวหน้างานบริการการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หัวหน้างานบริหารทัว่ ไป
หัวหน้างานบริหารทัว่ ไป
หัวหน้างานบริหารทัว่ ไป
หัวหน้างานบริหารทัว่ ไป
หัวหน้างานบริหารทัว่ ไป
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6.1.3 สร้างค่านิยม
วัฒนธรรมองค์กรขวัญและ
กาลังใจและบรรยากาศ
การทางานอย่างมีสว่ นร่วม
ของบุคลากรภายในคณะฯ
ให้รักองค์กรและทางาน
อย่างมีความสุข
6.2.1 พัฒนาและ
เสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
ให้มที ักษะ ความรู้และ
ประสบการณ์ในระดับ
สากลพร้อมทังสร้างขวัญ
และกาลังใจในการทางาน

ตัวชี้วัด

เป้าหมายปี 2558

แผนงาน/ โครงการ
ผูร้ ับผิดชอบ
(Initiative)
ระดับคณะ
โครงการประเมินความ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
พึงพอใจต่อองค์กร
แผนงานและประกันคุณภาพ,
โครงการส่งเสริมการมี เลขานุการคณะฯ
ส่วนร่วมของบุคลากร

6.1.3.1 ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อองค์กร

ไม่นอ้ ยกว่าระดับดี

6.1.3.2 ระดับความพึง
พอใจของบุคลากรต่อ
การบริหาร
6.2.1.1 ร้อยละของ
อาจารย์ที่มคี ุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าต่ออาจารย์
ทังหมด

ไม่นอ้ ยกว่าระดับดี

ร้อยละ 100

แผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการให้มีความรู้
ความสามารถด้านการ
สอนและการวิจัย

6.2.1.2 ร้อยละของ
อาจารย์ที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ (ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์) ต่อ
อาจารย์ทังหมด

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 30

แผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการให้มีความรู้
ความสามารถด้านการ
สอนและการวิจัย

6.2.1.3 ร้อยละของ
อาจารย์ที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ (รองศาสศาสตราจารย์และศาสตราจารย์)ต่ออาจารย์

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 40

โครงการ/ กิจกรรม
6. กิจกรรมประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อองค์กร
7. กิจกรรมกีฬาบุคลากร
8. กิจกรรมงานเกษตรสัมพันธ์
9. โครงการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
ของ ศวทก.
10. สัมมนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2558

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
แผนงานและประกันคุณภาพ
การศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
บัณฑิตศึกษา
เลขานุการคณะฯ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
11. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคณาจารย์
แผนงานและประกันคุณภาพ
ขอตาแหน่งทางวิชาการ
การศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
บัณฑิตศึกษา
เลขานุการคณะฯ
1. โครงการสนับสนุนการเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. โครงการสนับสนุนการเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน
หัวหน้างานบริหารทัว่ ไป
หัวหน้างานบริหารทัว่ ไป
หัวหน้างานบริหารทัว่ ไป
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากร
เกษตร (ศวทก.)
หัวหน้างานบริหารทัว่ ไป

หัวหน้างานบริหารทัว่ ไป

หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
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ตัวชี้วัด
6.2.1.4 ร้อยละของ
บุคลากรสายวิชาการ
(อาจารย์หรือนักวิจัย)
ได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ ความสามารถใน
การสอน การวิจัย และ
ทักษะในวิชาชีพต่อ
บุคลากรสายวิชาการ
ทังหมด

6.2.1.5 ร้อยละของ
บุคลากรสายปฏิบัตกิ าร
ได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ความสามารถ
และทักษะในการทางาน
ต่อบุคลากรสาย
ปฏิบัติการทังหมด

เป้าหมายปี 2558
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 90

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80

แผนงาน/ โครงการ
ผูร้ ับผิดชอบ
โครงการ/ กิจกรรม
(Initiative)
ระดับคณะ
แผนพัฒนาบุคลากร
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
12. โครงการประชุมสัมมนาฝึกอบรมคณาจารย์ เพื่อ
สายวิชาการให้มีความรู้ แผนงานและประกันคุณภาพ
พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการสอน การวิจัย
ความสามารถ ด้านการ การศึกษา
และบริการวิชาการ
สอนและการวิจัย
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และวิเทศ 13. โครงการสนับสนุนคณาจารย์ไปประชุม สัมมนา
สัมพันธ์
ฝึกอบรม ดูงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
สอน และการวิจัย ทังในประเทศและต่างประเทศ
บัณฑิตศึกษา

แผนพัฒนาบุคลากร
สายปฏิบัตกิ ารให้มี
ความรู้สามารถเพื่อ
พัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติงาน

14. โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะความรู้และ
ประสบการณ์ของบุคลากรสายวิชาการ
15. โครงการพัฒนาคุณภาพคณาจารย์ (สนับสนุน
คณาจารย์ไปประชุมสัมมนา ฝึกอบรม และดูงานที่
เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ทัง
ในประเทศและต่างประเทศ)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
16. โครงการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม เพือ่ พัฒนา
แผนงานและประกันคุณภาพ
ความรู้และทักษะบุคลากรช่วยวิชาการและสาย
การศึกษา
ปฏิบัติการ ทังในและต่างประเทศ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศ 17. โครงการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม เพือ่ พัฒนา
สัมพันธ์
ความรู้และทักษะบุคลากรสายบริการทังในประเทศ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
และต่างประเทศ
บัณฑิตศึกษา
18. โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
เลขานุการคณะฯ
19. การทดสอบภาษาอังกฤษในการคัดเลือกบุคลากร
20. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขพลานามัย
21. โครงการส่งเสริมการป้องกันความเสี่ยงด้านอาคาร
สถานที่
22. โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะความรู้และ
ประสบการณ์ของบุคลากรสายปฏิบัตกิ าร

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน
หัวหน้างานบริหารทัว่ ไป

หัวหน้างานบริหารทัว่ ไป
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร

ผู้อานวยการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากร
เกษตร (ศวทก.)
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร

หัวหน้างานบริหารทัว่ ไป

หัวหน้างานบริหารทัว่ ไป

หัวหน้างานบริหารทัว่ ไป
หัวหน้างานบริหารทัว่ ไป
หัวหน้างานบริหารทัว่ ไป
งานบริหารทัว่ ไป
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากร
เกษตร (ศวทก.)
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6.2.2 พัฒนาและจัดระบบ
การจัดการองค์ความรู้
(KM) อย่างต่อเนื่องเพื่อ
นาไปสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (LO)

ตัวชี้วัด

6.2.2.1 จานวนองค์
ความรู้

6.3.1 พัฒนาการบริหาร
6.3.1.1 จานวนโครงการ /
จัดการทรัพย์สนิ และการ
กิจกรรมเพื่อการแสวงหา
หารายได้ของคณะอย่างมี รายได้
ประสิทธิภาพและเหมาะสม

เป้าหมายปี 2558

จานวน 3 เรื่อง

≥ 5 โครงการ

แผนงาน/ โครงการ
(Initiative)

แผนการจัดการความรู้
เพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์

แผนเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ทรัพย์สนิ และการหา
รายได้
แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน

ผูร้ ับผิดชอบ
ระดับคณะ

โครงการ/ กิจกรรม

23. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ดา้ นการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง “โปรแกรม
ประเมินผลตัวชีวัดตามคารับรองการปฏิบัติงานด้วย
ระบบ Cockpit แบบ Real Time (v.1) และโปรแกรม
ติดตามผลตัวชีวัดตามแผนปฏิบัตกิ ารแบบ Real
Time (v.1)
24. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ดา้ นการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง ระบบจัดทารายงาน
SAR Online (v.3) ปีการศึกษา 2558
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศ  กาหนดประเด็นความรู้ 3 ด้าน
สัมพันธ์,
25. โครงการจัดการองค์ความรู้ดา้ นการเรียนการสอน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
บัณฑิตศึกษา
26. โครงการจัดการองค์ความรู้ดา้ นการวิจยั
รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ
เลขานุการคณะฯ
3.โครงการจัดการองค์ความรู้ดา้ นบริหารจัดการ
-ด้านบุคคล
-ด้านจัดทาแผน-งบประมาณ
-ด้านระเบียบการเงิน การพัสดุ
- ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
 โครงการรวบรวมความรู้และเผยแพร่
บนเว็บไซต์ KM Corner และสื่ออื่นๆ เพื่อให้ง่าย
ต่อการเข้าถึง
คณบดี
โครงการ / กิจกรรมเพื่อการแสวงหารายได้
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
แผนงานและประกันคุณภาพ
การศึกษา
เลขานุการคณะฯ

ผู้รับผิดชอบ
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน
หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ
การศึกษา

หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ
การศึกษา

หัวหน้างานบริการการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หัวหน้างานบริหารงานวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์
หัวหน้างานบริหารทัว่ ไป
หัวหน้างานนโยบายและแผน
และประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน้างานการเงิน การคลัง
และพัสดุ
หัวหน้างานนโยบายและแผน
และประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างานการเงิน การคลัง
และพัสดุ

